
Tak 
 
Tak, fordi du har valgt et EUROM-produkt. Du har gjort et godt valg! Vi håber, 
at du vil være tilfreds med dets funktion. For at få mest muligt ud af dit 
produkt er det vigtigt, at du læser hele manualen nøje inden brug og forstår 
indholdet. Du skal især læse sikkerhedsinstruktionerne: De er der for at 
beskytte dig og miljøet. Opbevar manualen på et sikkert sted, hvis du får brug 
for den senere. Gem også emballagen: Den beskytter dit produkt mest muligt, 
når du ikke bruger det. Hvis du på noget tidspunkt giver apparatet til andre, 
skal du huske at give manualen og emballagen med. 
 
Vi ønsker dig god fornøjelse med Hot Shot 2000 Wifi! 
 
Eurom 
Kokosstraat 20 
8281 JC Genemuiden (NL) 
info@eurom.nl 
www.eurom.nl 

 
Manualen er udarbejdet med største omhu. Ikke desto mindre forbeholder vi 
os ret til at optimere manualen til enhver tid og tilpasse tekniske oplysninger. 
Dit apparat kan se anderledes ud end det på illustrationen. 
________________________________________________________ 

 
Symbolforklaring 
 
 
Tildæk ikke apparatet 
 

 
Tekniske data  
 

 
Forsyningsspænding 220-240 V~50 Hz 
Maksimal kapacitet 2000 W 
Indstillinger ventilator-1000–2000 W 
Oscillere + 
Termostat + 
Fjernbetjening + (inkl. CR2025 batteri) 
Dimensioner 17,3 x 17,3 x 25,8 cm 
Vægt 1,6 kg 

mailto:info@eurom.nl


Advarsel elektriske varmeapparater 
 
Sikkerhedsadvarsel – generelt 
1. Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt inden brug (og 

installation) af apparatet. Opbevar brugsanvisningen på et 
sikkert sted, hvis du får brug for den igen eller skal give den til 
andre i fremtiden. 

2. Inden brug skal du tjekke dit nye apparat (inkl. ledning og stik), 
om der er synlig beskadigelse. Du må aldrig bruge et 
beskadiget apparat, men skal få det ombyttet hos forhandleren. 

3. I tilfælde af ukorrekt brug eller installation er der risiko for 
elektrisk stød og/eller brandfare. 

Retningslinjer for apparatets placering 
1. Apparatet er ikke egnet til montering på væg eller loft. 
2. Apparatet må ikke bruges i umiddelbar nærhed af bad, 

brusebad eller swimmingpool. 
3. Apparatet er ikke egnet til brug på fugtige steder, f.eks. 

baderum, vaskerum osv. Apparatet må aldrig placeres i 
nærheden af steder med vand og reservoirer (vandhane, bad, 
brusebad, toilet, vask, swimmingpool osv.). Sørg for, at 
apparatet aldrig kan falde ned i vand, og at der ikke kan trænge 
vand ind i det. Hvis apparatet falder ned i vand, skal du tage 
stikket ud af stikkontakten! Brug ikke apparatet, hvis det er 
vådt indvendigt, men sørg for, at det bliver repareret. Nedsænk 
aldrig apparatet, ledningen eller stikket i vand eller anden 
væske, og rør aldrig ved apparatet med våde hænder. 

4. Luften rundt om apparatet skal kunne cirkulere frit. Placer 
aldrig apparatet for tæt på vægge eller store genstande og 
aldrig under en hylde, et skab, gardiner el.lign. Ved placering af 
apparatet skal følgende minimumskrav til frirum overholdes: 

 Forside, min. frirum 100 cm 
 Bagside, min. frirum 30-50 cm 
 Sider, min. frirum 100 cm 
 Top, min. frirum 100 cm 
5. Placer altid apparatet på et solidt, plant og horisontalt underlag. 



6. Underlaget, som apparatet står på, skal være af 
brandhæmmende materiale. Det skal kunne modstå en 
temperatur på mindst 125 °C uden at svides, smelte, 
deformere eller brænde. Kontrollér jævnligt, at underlaget ikke 
bliver for varmt, da det kan være farligt! 

7. Apparatet må aldrig anbringes på flader såsom senge eller 
tykke tæpper, da det kan blokere for åbninger. 

8. Apparatet må ikke placeres nær åbne vinduer, da det kan regne 
ind, eller på våde overflader, og undgå, at der bliver spildt 
væske i nærheden. Apparatet må ikke placeres bag en dør eller 
i et gangareal for at undgå, at apparatet utilsigtet væltes. 

9. Apparatet må ikke placeres tæt på, under eller vendende mod 
en stikkontakt og ikke i nærheden af åben ild eller en 
varmekilde. 

10. Apparatet må ikke bruges i nærheden af eller vendende mod 
møbler, gardiner, papir, tøj, sengetøj eller andet brandbart 
materiale. Der skal være mindst 1 meters afstand til apparatet. 

11. Varmeapparatet må ikke anvendes udendørs eller i områder, 
der er mindre end 15 m³. 

12. Apparatet indeholder meget varme og/eller glødende og 
gnistdannende dele. Apparatet må derfor ikke bruges, hvor der 
opbevares brændstof, maling, brandbare væsker og/eller 
gasser. Apparatet må ikke bruges i brandfarlige omgivelser, 
f.eks. tæt på gasbeholdere, gasrør eller spraydåser. Det udgør 
en risiko for eksplosion og brand! 

Advarsler – anvendelse 
1. Brug ikke ekstra udstyr/tilbehør til apparatet, som ikke er 

leveret eller anbefalet af producenten. 
2. Brug kun apparatet efter hensigten og på den måde, det er 

angivet i denne brugsanvisning. 
3. Nogle dele af apparatet bliver meget varme og kan 

medføre brandsår. Du skal være særlig opmærksom, hvis 
der er børn, svagelige personer og kæledyr i nærheden af 
apparatet. Lad dem aldrig være alene med et tændt 
apparat. 



4. Tildæk eller bloker aldrig for apparatet; det kan føre til 
overophedning af apparatet og medføre brandfare. Hæng eller 
læg aldrig genstande såsom tøj, tæpper, puder, papir m.m. på 
apparatet. Minimumsafstanden på 1 m mellem apparatet og 
brandbare materialer skal altid overholdes. Ventilationsåbninger 
må aldrig blokeres, da det kan medføre brandfare. Apparatet 
må aldrig anvendes til at tørre tøj eller placere noget på det.  
Undgå, at noget står lænet op ad apparatet! 

5. Indstil ikke apparatet til at tænde automatisk ved brug af en 
timer, et ur eller andet. Du skal altid tjekke sikkerhedskravene 
inden brug! Apparatet må aldrig bruges sammen med en 
ekstern spændingsregulator, f.eks. en dæmper el.lign., da det 
udgør en fare! 

6. Apparatet er udelukkende beregnet til normal brug i hjemmet. 
Anvend udelukkende apparatet til opvarmning i hjemmet. 

7. Tilslutningsspændingen og -frekvensen, der er angivet på 
apparatet, skal svare til den stikkontakt, der anvendes, og den 
elektriske installation skal være udstyret med en 
fejlstrømsafbryder på 30 mA. Den stikkontakt, der anvendes, 
skal til enhver tid være let tilgængelig, så stikket hurtigt kan 
tages ud af stikkontakten i tilfælde af en nødsituation. 

8. For at undgå overbelastning og sprungne sikringer må du ikke 
tilslutte andet udstyr til samme stikkontakt eller elektriske 
gruppe, som apparatet er tilsluttet. 

9. Rul ledningen helt ud, før stikket sættes i stikkontakten, og 
sørg for, at ledningen ikke rører ved apparatet eller bliver varm. 
Før ikke ledningen under et tæppe, dæk den ikke til med 
måtter, løbere el.lign., og undgå, at den ligger et sted, hvor folk 
hyppigt går. Sørg for, at det ikke er muligt at træde på 
ledningen, og at der ikke placeres møbler oven på den. Lad ikke 
ledningen gå rundt om skarpe hjørner, og rul den ikke for 
stramt op efter brug. Undgå, at ledningen kommer i kontakt 
med olie, opløsningsmidler og skarpe genstande. Kontrollér 
jævnligt ledningen og stikket for beskadigelse. Ledningen må 
ikke bøjes, klemmes eller vikles rundt om apparatet. Det kan 
beskadige isoleringen. 



10. Det frarådes at bruge en forlængerledning, da det kan medføre 
overophedning og brand. Hvis det er nødvendigt at bruge en 
forlængerledning, skal du sørge for, at den ikke er beskadiget, 
og at det er en godkendt forlængerledning med en 
minimumsdiameter på 2x2,5 mm² og en godkendt 
strømkapacitet på mindst 2500 watt. Rul altid ledningen ud i sin 
fulde længde for at undgå overophedning. 

11. Tilslut kun apparatet til en fast stikkontakt. Brug ikke en 
stikdåse el.lign. 

12. Under brug kan stikket føles lidt varmt; dette er normalt. Hvis 
det føles meget varmt, er der formentligt noget galt med 
stikkontakten. Kontakt en elektriker. 

13. Sluk altid for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten: Sluk 
aldrig for apparatet ved at trække stikket ud! 

14. Undgå, at fremmedlegemer trænger ind i apparatet gennem 
apparatets åbninger. Det kan forårsage elektrisk stød, brand 
eller beskadigelse.  

15. Efterlad aldrig et tændt apparat uden opsyn, men sluk for det 
og tag stikket ud af stikkontakten.  

16. Udover manuel betjening kan apparatet også betjenes via en 
app. Uanset hvordan du betjener det, så sørg for altid at følge 
sikkerhedsforskrifterne!  

17. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i 
brug! Tag altid stikket ud ved at holde om selve stikket. Træk 
aldrig i selve ledningen! 

18. Apparatet bliver varmt under brug. Rør ikke ved apparatet, når 
det er tændt eller kort tid efter; du kan brænde dig. 

19. Betjen aldrig apparatet med våde hænder. 
Advarsler. Hvem må anvende apparatet? 
1. Børn under 3 år bør holdes på afstand af apparatet, medmindre 

de er under konstant opsyn. 
2. Børn mellem 3 og 8 år må kun tænde og slukke for apparatet, 

hvis det er sat op eller installeret på dets normale sted, og de 
er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af 
apparatet og forstår farerne ved det. Børn mellem 3 og 8 år må 



ikke sætte stikket i stikkontakten, ændre apparatets 
indstillinger eller rengøre eller vedligeholde det. 

3. Apparatet må kun bruges af børn i alderen fra 8 år, ældre 
personer og personer med lettere nedsatte fysiske, sensoriske 
eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab, 
forudsat at de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker 
brug af apparatet og forstår farerne forbundet med det. 

4. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden opsyn. 
5. Børn må ikke lege med apparatet. 
Advarsler - vedligeholdelse 
1. Hold apparatet rent. Støv, snavs og/eller belægninger i 

apparatet kan ofte føre til overophedning. Sørg for, at det 
fjernes jævnligt. 

2. Sluk altid for apparatet, tag stikket ud af stikkontakten og lad 
apparatet køle af, inden du:  
- rengør apparatet.    
- vedligeholder apparatet.    
- rører ved eller flytter apparatet. 

3.  Tænd aldrig for apparatet, hvis du konstaterer, at selve 
apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis det 
ikke fungerer korrekt, udsender usædvanlige lyde, lugter 
mærkeligt, eller du kan se røg, eller hvis det er væltet eller 
viser andre tegn på beskadigelse. Tag straks stikket ud af 
stikkontakten. Tag hele apparatet med til forhandleren eller en 
autoriseret elektriker til eftersyn og/eller reparation. Bed altid 
om, at der bliver brugt originale dele. 

4.  Apparatet må kun åbnes og/eller repareres af en kompetent og 
kvalificeret person. Du må ikke selv foretage reparation, da det 
er forbundet med fare! Reparationer, der er udført af 
uautoriserede personer, eller ændringer af apparatet kan 
beskadige apparatets støv- og vandtæthed, og garantien og 
producentens erstatningsansvar vil bortfalde. 

5.  Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af 
producenten, dennes serviceafdeling eller andre med 
tilsvarende kvalifikationer for at forhindre, at der opstår fare. 



Afvigelser fra punkt 3, 4 og 5 kan føre til 
beskadigelse, brand og/eller personskade. 
Garantien bortfalder, og leverandøren, 
importøren og/eller producenten er ikke 
erstatningsansvarlig for eventuelle følger. 
 
Beskrivelse 
 
Varmeapparat 
A. TÆND/SLUK-kontakt (bagside) 
B. Luftrist 
C. Display 
D. Betjeningsknapper 
E. Håndtag (bagside) 
F. Fjernbetjening 

 
Betjeningspanel 
1. Højere temperatur 
2. Lavere temperatur 
3. TÆND/SLUK-knap 
4. MODE-knap 

- Ventilere (LED-ring bliver 
blå) 

- Lav opvarmning (1000 W) 
(LED-ring bliver grøn) 

- Høj opvarmning (2000 W) 
(LED-ring bliver rød) 

- Hold ECO-indstillingen 
inde i 5 sekunder, og 
ECO-indstillingen sætter 
termostaten til 16 °C. 

5. Oscillere 
6. LED-ring 
 
Fjernbetjening 
7. Højere temperatur 
8. MODE-knap 

- Ventilere (LED-ring bliver 
blå) 

- Lav opvarmning (1000 W) 
(LED-ring bliver grøn) 



- Høj opvarmning (2000 W) (LED-ring bliver rød) 
9. ECO-indstilling, termostaten er sat til 16 °C 
10. Lavere temperatur 
11. 3-farvet LED-ring ON/OFF 
12. TÆND/SLUK-knap 
13. Oscillere 
 
Installation og tilslutning 
 
• Fjern emballagen, og hold den væk fra børn. Når du har fjernet emballagen, 

skal du tjekke apparatet for beskadigelse eller tegn på, at der kan være en 
defekt/fejlfunktion. Hvis du er i tvivl, må du ikke anvende apparatet, men 
skal henvende dig til forhandleren med henblik på kontrol/reparation.  

• Vælg et velegnet sted for apparatet under hensyntagen til alle de 
advarsler, der tidligere er nævnt i denne brugsanvisning. 

• Tjek, om hovedkontakten står på OFF (O). 
• Rul ledningen helt ud, og sæt stikket i en egnet 220-240 V stikkontakt: For 

at undgå overbelastning skal du sikre dig, at der ikke er tilsluttet andre 
apparater til samme gruppe.  

• Tænd for varmeapparatet ved at sætte hovedkontakten på I (ON). 
Varmeapparatet er nu på standby.  

• Varmeapparatet kan nu betjenes manuelt, med en fjernbetjening eller en 
app. 
 

Betjening 
 
Betjening ved brug af apparatets panel (manuelt) og fjernbetjening 

1.  Tryk på knappen  for at starte varmeapparatet. Displayet viser den 
omgivende temperatur. Termostaten starter ved 21 °C og høj opvarmning, 
LED-ring er rød, og der er vist 3 prikker i displayet. 

  NB: Hvis den omgivende temperatur er lavere end 21 °C, vil 
varmeapparatet varme et stykke tid for fuld kraft. Hvis den omgivende 
temperatur er højere end 21 °C, begynder varmeapparatet at ventilere. 

2.  Tryk på knappen for at ændre tilstanden, der ændres for hvert tryk på 

knappen   
Displayet viser: 
• 1 prik (ventilerer kun) 
• 2 prikker (lav opvarmning) 
• 3 prikker (høj opvarmning) 



3.  Tryk på knappen , og varmeapparatet begynder at oscillere (dreje 
rundt). 

4.  Tryk på  eller (  eller på fjernbetjeningen) for at indstille den 
ønskede temperatur (5-37 °C). Knapperne kan ikke aktiveres, hvis 
varmeapparatet er i ventilationstilstand. 

  NB: Når den indstillede temperatur er nået, slukker varmeelementet, og 
ventilatoren fortsætter med at køre i endnu 99 sekunder. Prikkerne 
begynder at blinke i displayet. Når den omgivende temperatur falder til 
under termostatens temperatur, begynder varmeapparatet at køre igen, 
og prikkerne i displayet lyser konstant. 

5.  Tryk på knappen i 5 sekunder for at få EC-indstillingen (  på 
  fjernbetjeningen). Displayet viser EC. Termostaten er sat til 16 °C. For at 

slå ECO-indstillingen fra, skal du trykke på  eller  ( eller på 
fjernbetjeningen). 

 
  NB: ECO-indstillingen virker ikke i ventilationstilstand. 

6.  Kun fjernbetjening: Tryk på  for at slukke for den 3-farvede LED-ring. 

7.  Tryk på knappen  for at stoppe varmeapparatet. 
8.  Varmeapparatet fortsætter med at køle af i 99 sekunder, efter det er 

slukket. Displayet viser nedtællingen i sekunder. 
9.  For at slukke for varmeapparatet skal du sætte hovedkontakten på O 

(OFF) og tage stikket ud af stikkontakten. Du skal altid tage stikket ud af 
stikkontakten, hvis varmeapparatet ikke er i brug!  

 
Betjening af wi-fi og app 
Varmeapparatet kan også betjenes med en app. Varmeapparatet skal være 
tilsluttet et wi-fi-modem.  
 
 

1. Download Eurom Smart-appen med nedenstående QR-kode, eller søg 
efter “Eurom Smart” i APP store eller Google Play. 

 
2. Følg de downloadede instruktioner. 

 



- Wi-fi-funktionen er slået til som standard.  

For at slå wi-fi-funktionen fra skal du trykke på  knappen og  
knappen samtidig i 5 sekunder. Wi-fi-lyset slukker.  
 

For at slå wi-fi-funktionen til igen skal du trykke på  knappen og  
knappen på apparatet i 5 sekunder, og wi-fi-lyset blinker igen. 

 
1. Se flere oplysninger om appen på: www.eurom.nl/nl/manuals. 
 

Sikkerhedsforhold - app 
Fjernsikkerhed og betjening  
Dit Eurom-varmeapparat kan nemt betjenes via det samme WLAN, via et 
andet WLAN eller via 3G- eller 4G-mobilnetværket. Du kan derfor 
fjernbetjene varmeapparatet uden at skulle være i nærheden af det. Husk, 
at sikkerhedsforholdsreglerne i instruktionerne stadig skal følges nøje, når 
du fjernbetjener varmeapparatet. Sørg for at læse og forstå disse 
sikkerhedsforholdsregler, og at alle sikkerhedsforholdsregler er taget, når 
varmeapparatet anvendes. 
 
Se detaljerede instruktioner for Eurom Smart-appen ved at bruge 
nedenstående QR-kode: 
 
 
 
 
 
 
eller websitet: http://www.eurom.nl/nl/manuals 

 
Pas på! Varmeapparatet er varmt i noget tid efter brug.  
 
Sikkerhedsforholdsregler 
 
1. Væltesikring 
Varmeapparatet er udstyret med en væltesikring, som slår varmeapparatet fra, 
hvis det vælter ved et uheld. Når det igen er oprejst, vil det begynde at køre 
igen, men du skal tage stikket ud og tjekke varmeapparatet for beskadigelse, 
inden du bruger det igen. Hvis varmeapparatet er beskadiget eller ikke 
fungerer korrekt, må du ikke bruge det, men skal få det efterset eller 
repareret! 
 

http://www.eurom.nl/nl/manuals
http://www.eurom.nl/nl/manuals


2. Overophedningsanordning 
Overophedningsanordningen slår varmeapparatet fra, hvis det bliver 
overophedet indvendigt. Dette kan se, hvis varmeapparatet ikke frigiver 
tilstrækkelig varme eller ikke får tilstrækkelig frisk luft ind. Almindeligvis 
skyldes dette (delvis) tildækning af varmeapparatet, blokering af gitteret med 
lufthullerne, installation for tæt på en væg osv. Hvis apparatet er tilstrækkeligt 
afkølet, bør det starte igen, men hvis du ikke fjerner årsagen, vil det 
formentlig slå fra igen. Jævnlig overophedning kan medføre permanent 
beskadigelse. Ved overophedning skal du altid tage stikket ud af både 
varmeapparatet og stikkontakten. Giv varmeapparatet tid til at køle af, fjern 
årsagen til overophedningen, og tænd for varmeapparatet igen. Hvis 
problemet fortsætter, eller du ikke kan finde årsagen til overophedningen, skal 
du slukke for varmeapparatet øjeblikkeligt og tage stikket ud af stikkontakten. 
Kontakt et værksted for reparation. 
 
3. Autostop 
Varmeapparatet kan opvarme et rum i højst 9 timer. Autostoppet sikrer, at 
varmeapparatet slukker automatisk. 
Når du betjener varmeapparatet med appen, kan du holde øje med 
autostoppet via nedtællingen af minutter i appen. 
 
Rengøring og vedligeholdelse 
 
Hold varmeapparatet rent. Aflejringer af støv og snavs i apparatet er en 
almindelig årsag til overophedning, så sørg for at fjerne det jævnligt. Sluk for 
varmeapparatet, tag stikket ud af stikkontakten og lad varmeapparatet køle af 
inden rengøring eller vedligeholdelse. 
• Tør jævnligt varmeapparatets yderside af med en tør eller let fugtig klud. 

Undlad at bruge kraftige sæber, sprayer, rengøringsmidler eller ætsende 
midler, voks, pudsemidler eller kemiske løsninger. 

• Fjern forsigtigt støv og snavs fra gitteret med en støvsuger, og sørg for, at 
luftindtag og -udtag er rene. Pas på, du ikke berører eller beskadiger 
interne dele under rengøring! 

• Varmeapparatet indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse. 
• Når varmesæsonen er slut, bør det rengjorte varmeapparat opbevares i 

originalemballagen. Opbevar det i oprejst position på et køligt, tørt og 
støvfrit sted. 

  



Bortskaffelse  
 
I EU viser dette symbol, at produktet ikke må bortskaffes som almindeligt 
husholdningsaffald. Gammelt udstyr indeholder værdifulde materialer, der kan 
genanvendes. Disse materialer bør indleveres til genbrug for at forhindre 
negativ påvirkning af helbred og miljøet forårsaget af ureguleret indsamling af 
affald. Sørg derfor for at bringe forældet udstyr til en officiel genbrugsstation. 
Alternativt kan du kontakte den oprindelige forhandler, som kan sørge for, at 
så mange komponenter som muligt kan genanvendes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CE-erklæring 
 
Eurom - Genemuiden-NL erklærer hermed, at EUROM keramiske 
varmeapparat, type Hot Shot 2000 Wifi, er i overensstemmelse med LVD-
retningslinjerne og EMC-retningslinjen samt overholder følgende standarder: 
 
LVD 2014/35/EU:   EMC & RED 2014/30/EU: 
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) 
EN 60335-2-30:2009+A11:2012  ETSI EN 301 489-1 V2.2.2 (2017-02) 
EN 62233:2008   ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02) 
    EN 62311:2008 
    EN 55014-1:2017 
    EN 61000-3-2:2014 
    EN 61000-3-3:2013 
    EN 55014-2:2015 
RoHS EU/2011/65&(EU)2015/863 
 
Genemuiden, 25-06-2019 
W.J. Bakker alg.dir. 

 
 


