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Calesco varmeelement til vand-
senge med elektronisk termostat
LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT 
INDEN MONTERING OG BRUG AF VARME-
ELEMENTET.

VIGTIGT!
· Elementet er kun beregnet til almindelige 
vandsenge med mindstemål på 75 x 200 cm 
og mindste vanddybde på 17 cm.
· Madrassen skal anbringes på et hårdt un-
derlag.
· Elementet er ikke beregnet til medicinsk 
brug.
· Elementet må kun tilsluttes til 220-240 V 
AC.
· Varmeelementet må ikke være tændt, når 
madrassen ikke er fuld af vand under af-
tømning og påfyldning.
· Sørg for, at sengetøjet ikke kommer i 
berøring med varmeelementet, da det vil 
medføre overophedning.
· Skarpe genstande som nåle og knappenåle 
må ikke sættes i elementet.

VARMEELEMENTET, TERMOSTATEN OG 
KONTROLENHEDEN
Varmeelementet leveres med en termostat 
og en kontrolenhed. Termostaten styrer 
temperaturen i varmeelementet, og kontro-
lenheden bruges til indstilling af timer og 
temperatur.

KONTROL AF ELEMENTET
Elementets funktion kontrolleres på følgende 
måde:
1. Sæt elementets stik i termostaten og stik-
proppen i stikkontakten.
2. Indstil kontrolenheden til maks. tempera-
tur. Find yderligere oplysninger i ”justering 
af kontrolenhed”. Varmeelementet bør nu 
blive varmt at røre ved efter et kort tidsrum.
3. Træk stikproppen ud af stikkontakten efter 
kontrol af elementet.

VIGTIG BEMÆRKNING OM MONTERING I 
VANDSENGE!
Der skal laves en åbning i sengebunden til 
indføring af kablet, eller der skal udskæres et 
hjørne af bundpanelet. Elementet skal an-
bringes under vandmadrassen og sikkerheds-
dugen, og alle folder skal undgås.

MONTERING I EN ENKELTSENG MED HÅRD 
SENGEBUND (FIG. 1A)
1.Sørg for, at kablet ikke kommer i klemme 
mellem rammen og bundpanelet. Læg el-
ementet med den trykte side opad direkte på 
bundpanelet, og sørg for, at det ikke bliver 
krøllet.

VIGTIGT!
Undgå om muligt at lægge elementet over 
samlinger. Hvis det ikke kan undgås, skal der 
sættes bred tekstiltape over samlingen inden 
lægning af elementet. Sørg for, at hele ele-
mentet er dækket af sikkerhedsdugen og vand-
madrassen. Både sikkerhedsdugen og madras-
sen skal være fri for krøller over elementet.

2. Tilslut elementet til termostaten.
3. Når sengen er helt samlet og madrassen 
fyldt med vand, skal elementet tilsluttes til 
stikkontakten og indstil den krævede tempera-
tur.
Temperaturindstillingen kan varieres efter 
dine individuelle behov, men en temperatur 
på ca. 28°C er velegnet for de fleste. Juster til 
individuelle behov.
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MONTERING I EN DOBBELTSENG MED 
HÅRD SENGEBUND (FIG. 1 B)
Fortsæt som med en enkeltseng, men 
overhold følgende:

VIGTIGT!
I dobbeltsenge med to madrasser skal der 
anvendes to elementer. De må ikke anbringes 
under opdelingen mellem madrasserne.

MONTERING I VANDSENGE MED “BLØDE 
SIDER” (FIG. 1C)
Sørg for, at ingen del af varmeelementet 
kommer under eller i berøring med iso-lerin-
gen rundt om kanterne. Hele 
elementet skal ligge under vandmadrassen 
og sikkerhedsdugen. Elementet skal ligge 
fladt.
 

VIGTIGT!
I dobbeltsenge med to madrasser skal der 
anvendes to elementer. De må ikke anbringes 
under opdelingen mellem madrasserne.

OPVARMNINGSTID
Opvarmningstiden for vand fra 8°C til 28°C 
er 1-3 dage afhængig af vandmængden og 
elementets effekt.

AFKØLINGSTID
Afkøling tager længere tid end opvarmning. 
Afkølingstiden fra 30°-28°C kan være flere 
dage.

RENGØRING
Rengør elementet med en fugtig klud. 

VIGTIGT!
Kablet mellem varmeelementet og termo-
staten kan ikke repareres eller udskiftes. Hvis 
det er beskadiget, skal elementet kasseres.

JUSTERING AF KONTROLENHED
Ved tryk på enhver tast på kontrolenheden 
bliver displayet tændt, så brugeren kan se 
displayet, når værelset er mørkt. For at æn-
dre en indstilling skal du trykke på børnesik-
kerhedslåsen           mens der foretages 
justeringer. Der er en tilstand for deaktiveret 
timer og en for aktiveret timer.

DEAKTIVERET TILSTAND FOR TIMER
Kontrolenheden er som standard indstillet til 
deaktiveret tilstand for timer. Hvis enheden 
er blevet ændret til aktiveret tilstand for 
timer, og brugeren ønsker at skifte til deak-
tiveret tilstand for timer, skal der trykkes på           
        og begge               knapper i 1 sekund. I 
deaktiveret tilstand for timer kan brugeren 
justere temperaturen, men ikke indstille 
timeren. Timeren viser --:--  der angiver, at 
tilstanden ikke er aktiveret. 

AKTIVERET TILSTAND FOR TIMER
For at skifte fra deaktiveret tilstand for timer 
til aktiveret tilstand for timer skal du trykke 
på         knappen og begge                knapper i 
et sekund. 
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TEMPERATUR (FIG 2A)
For at skifte temperatur skal du trykke på 
                  knappen, til den sorte firkant 
omgiver       ikonet. Tryk nu på         knap-
pen, mens temperaturen justeres med             
knappen. Søjlediagrammet                      bliver 
genopfyldt kontinuerligt, til varmeelementet 
er blevet slået fra af timerens slukkefunktion.

INDSTILLING AF URET (FIG. 2B)
For at timeren skal fungere korrekt, er det 
vigtigt at indstille uret til det korrekte tid-
spunkt. Uret indstilles ved at trykke på        
                knappen, til den sorte firkant 
omgiver        ikonet. Tryk nu på        knap-
pen, mens tidspunktet justeres med 
knapperne.

VIGTIGT!
Hvis kontrolenheden ikke er tilsluttet, husker 
den det tidspunkt, uret blev indstillet til, i et 
kort tidsrum. Der er dog ingen garanti for, at 
tidspunktet ikke bliver nulstillet, hvis enheden 
ikke er slået fra.

TIMER FRA (FIG. 2D)
For at indstille sluttidspunkt for opvarmning 
af elementet skal du trykke på                   
knappen, til den sorte firkant omgiver 
ikonet. Tryk nu på         knappen, mens tids-
punktet bliver justeret med              knap-
perne.

TIMER TIL (FIG. 2C)
Starttidspunktet for opvarmning af elementet 
indstilles ved at trykke på                  knappen, 
til den sorte firkant omgiver              . Tryk nu på       
        knappen, mens tidspunktet justeres med 
knapperne              .
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GARANTI
To års fabriksgaranti: Calesco varmeelement med fejl opstået under fab-
rikation erstattes af fabrikanten med nyt element, hvis elementet return-
eres til leverandøren inden for to år efter købstidspunktet. Angiv købsdato 
og elementtype i det dertil beregnede felt.

Tekniske data
Type

Effekt
Dimension

6300
6315
6316
6342
6360 (110V)

300W
300x950 mm

6311

200W
300x630mm

6307
6320

100W
300x630mm

Temperaturregulering
Spænding
Kretsmaterial
Elementisolering

Kabeludtag
Overophednings-
beskyttelse

Elektronisk
230V (110V).
Ætset kobberfolie.
Dobbeltisoleret, vulkaniseret med udvendig isolering 
af vandtæt, brandsikker PVC-plast testet i henhold til 
IEC 335 af uafhængigt prøvningsinstitut.
PVC-støbt udtag. Vandtæt. Testet for trækstyrke.
Overophedningsbeskyttelse i elementet med manuel 
nulstilling.

Elektronisk termostat med termistortransducer 
i elementet.
Brandsikker plast.
Op til 36°C.
 
Elektronisk termostat  +/- 0,25°C.

Temperaturkontrol

Material
Temperaturområde
Temperaturvariation

med PVC-madras         

TERMOSTAT OG KONTROLENHED

ALARM OG FEJLKODER 

HANDLING
Sluk for strømmen i nogle minutter,
og tænd så for strømmen, og prøv igen. 
Kontakt forhandler.
Kontakt forhandler.
Kontakt forhandler.

DEFINITION
Overophedningsfejl

KODE
Err1

Err2
Err3
Err4

VARMEELEMENT
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GB IMPORTANT WARNING!
The element becomes heated over its entire surface. Under no circumstances should any part of the element be 
placed under the foamside of a softsider or the middle part of a split mattress. This can cause overheating. Sharp 
objects such as needles and pins must not be inserted in the heating element. See user instructions. This device 
may not be used for any other purpose other than to heat waterbeds, as described in this instruction.

D WICHTIGE WARNUNG!
Das Element wird über die ganze Oberfläche beheizt. Unter keinen Umständen darf ein Teil des Elements unter 
die Schaumstoffseite eines “Soft-Seiten” Bettes oder unter das mittlere Teil einer aufgeteilten Matratze gesetzt 
werden. Dieses kann Überhitzung verursachen. Scharfe Gegenstände wie Nadeln und Stifte dürfen nicht in das 
Heizelement eingesteckt werden. Sehen Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung. Diese Vorrichtung ist aus-
schließlich für die Beheizung von Wasserbetten gedacht und darf auf keinen Fall für andere Zwecke benutzt 
werden.

F AVERTISSEMENT!
L’élément chauffe sur toute sa surface. En aucun cas une partie de l’élément doit être placée sous le cadre en 
mousse d’un “softside” ou à la jonction de deux matelas “dual”. Ceci peut créer une surchauffe. Tous les objets 
pointus tel que aiguilles ou épingles ne doivent pas être en contact avec l’élément. Se reporter au mode d’emploi. 
En aucun cas ce système ne peut être utilisé pour un autre usage que le chauffage d’un lit à eau, comme il est 
indiqué dans ce manuel.

NL BELANGRIJKE WAARSCHUWING!
Het element wordt over het gehele oppervlak verhit. Geen enkel deel van het element mag worden aangebracht 
onder de schuimrand van een matras met zachte wanden of onder de scheiding van een meerdelige matras. Dit 
kan oververhitting veroorzaken. Voorkom dat scherpe voorwerpen zoals naalden en spelden in aanraking komen 
met het verwarmingselement. Zie de gebruikershandleiding. Deze voorziening mag niet worden gebruikt voor 
andere doeleinden dan het verwarmen van waterbedden overeenkomstig deze handleiding.

S VARNING!
Hela elementets yta blir uppvärmd. Under inga omständigheter ska någon del av elementet läggas under en 
“softsider’s” skumsida eller under mittdelen av en delad madrass. Detta kan orsaka överhettning. Vassa föremål 
som nålar och spikar får ej stickas in i elementet. Se bruksanvisningen. Denna produkt ska inte användas till något 
annat än uppvärmning av vattensängar.

DK VIGTIG ADVARSEL!
Hele elementets overflade bliver opvarmet. Ingen del af elementet må under nogen omstændigheder lægges 
under en “softsider’s” skumside eller under midterste del af en delt madras. Dette kan forårsage overophedning. 
Skarpe genstande som nåle og knappenåle må ikke stikkes i elementet. Se brugsanvisningen. Dette produkt må 
ikke bruges til andre formål end opvarmning af vandsenge
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