KERAMISK VARMEBLÆSER
230V~ 50Hz
1500W

MANUAL
HN nr. 10372

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
1.
2.
3.
4.

Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug.
Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Tjek ledningen engang imellem. Brug aldrig blæseren, hvis ledningen er ødelagt. En ødelagt ledning,
må kun udskiftes på et autoriseret serviceværksted.
5. Sænk aldrig blæseren ned i vand eller andre væsker – se afsnittet for ’Rengøring og vedligeholdelse’.
6. Placer blæseren mindst 1 meter fra andre genstande.
7. Placer den aldrig i nærheden af andre varmekilder.
8. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når blæseren ikke er i brug.
9. Varmeblæseren er kun til indendørs brug.
10. Sørg for at placere den et tørt sted og på en jævn overflade.
11. Flyt aldrig blæseren, ved at rykke ledningen ud af kontakten. Ledningen må ikke vikles rundt om
blæseren.
12. Placer aldrig varmeblæseren direkte foran en stikkontakt.
13. Sørg for at holde luftindgangen samt luftudstrømningen fri for genstande.
14. Varmeblæseren må ikke overdækkes.
15. Advarsel: Brug aldrig blæseren i nærheden af brusere, badekar, vaskebassiner, swimmingpools osv.
16. Blæseren må ikke bruges i rum med eksplosivt gas eller mens der bruges brandfarlige
opløsningsmidler, lak eller lim.
17. Gitteret på blæseren kan blive meget varm – rør aldrig ved det, når blæseren er tændt.
18. Brug kun blæseren i oprejst position.
19. Brug af forlængerledning anbefales ikke.
20. Stik aldrig genstande ind i ventilationen eller udblæsningsåbningen.
Reparer aldrig selv varmeblæseren. Send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis netledningen er i
stykker skal den udskiftes af autoriserede servicefolk.

BETJENING
Varmeblæseren skal placeres minimum 1 meter fra møbler, gardiner og andre genstande.
Første gang blæseren tændes, kan den lugte en lille smule, sørg for udluftning.
FUNKTIONER
OFF (slukket)
O = Blæser
• = Lav varme
•• = Høj varme
TERMOSTAT
Venstre = OFF (slukket)
Højre = Maksimum
Drej termostaten op på max varme.
Når den ønskede temperatur er nået, drejes termostaten langsomt (modsat urets retning) indtil den slukker
(man kan høre et klik). Når temperaturen er faldet, til under den indstillede temperatur, starter blæseren
igen.

OVEROPHEDNINGSSIKRING
Varmeblæseren er udstyret med en overophedningssikring, som slukker for blæseren, hvis den overopheder.
Skulle dette være tilfældet, skal stikket tages ud af stikkontakten og blæseren afkøle i min. 30 minutter.
Fjern evt. skidt, som sidder i risten (og kan være grunden til overophedningen).
Tænd igen blæseren (som beskrevet ovenfor). Blæseren skulle nu virke normalt. Hvis problemet fortsætter,
skal blæseren sendes til service.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
1.
2.
3.
4.

Sørg altid for, at tage stikket ud af stikkontakten inden rengøring.
Blæseren må ikke sænkes I vand eller rengøres med vand.
Rengør blæseren med en let fugtig og fnugfri klud.
Hvis nødvendigt, kan støvpartikler og fnuller i luftudstrømningens åbning, fjernes med en støvsuger.

