Varmeovn
m/halogenrør 1200W
Manual
HN nr. 13864

Produktet er ikke egnet som primær varmekilde.

Model: HH-03
230V
50Hz
1200W

Kære kunde,
Tillykke med Deres varmeovn med halogen rør.
Læs venligst brugsanvisningen inden brug.

Bemærk
•
•
•

Fjern indpakningen og undersøg om varmeovnen er intakt. Er De i tvivl, så brug den
ikke, men kontakt forhandleren. Sørg for at indpakning samt hæfteklammer ikke
ligger tilgængeligt for børn.
Brug kun ovnen til det den er egnet til, nemlig som radiator til huslig brug.
Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle skader der skyldes fejlagtig brug.

Sikkerhedsforanstaltninger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rør aldrig ved ovnen med våde eller fugtige hænder eller fødder.
Ovnen må aldrig stå udendørs (i regn, sol m.v.)
Ovnen skal altid stå på en fast og stabil overflade.
Sluk ovnen og træk stikket ud før rengøring.
Sluk ovnen og træk stikke ud når den ikke er i brug – og opbevar den utilgængeligt
for børn.
Brug ikke ovnen i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller swimmingpools
(placeres minimum 1 meter fra).
Læg ikke kablet ovenpå ovnen så længe den er varm.
Ovnen skal altid stå lodret, når den er i brug. Den må ikke placeres i nærheden af
møbler, gardiner, hylder osv.
Brug ikke ovnen i nærheden af flydende eller brandfarlige væsker.
Brug aldrig ovnen direkte under et udløb.
OBS! Ovnen må ikke tilsluttes en anordning der automatisk tænder eller slukker
den, f.eks. en tidsindstillet afbryder.
Ovnen må ikke overdækkes så længe den er tændt, da dette kan resultere i
overophedning.
Hvis netledningen går i stykker, skal ovnen repareres på et autoriseret
serviceværksted.
Forbind ikke ovnen med en forlængerledning eller et dobbeltstik.
Netledningen må ikke ødelægges eller slås knuder på.
Inden rengøring og vedligeholdelse skal ovnen frakobles.
Sluk ovnen, hvis den er i stykker.

Dele
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plastkabinet.
Bundplade/drejepladde
Vingemøtrik (2 stk.)
Sikkerhedsafbryder
Netledning guide
Netledning

Samlevejledning
Fjern vingemøtrikkerne fra den nederste del af plastkabinettet.
Tryk netledningen ned i rillen, der er placeret i den midterste del af bundpladen og samle
plastkabinettet og bundpladen. Fastgør dem med vingemøtrikkerne.
Tryk netledningen ned i de passende riller og fastgør den med spændestykket.

Tilslutning
Tilslut ovnen. Check at stikkontakten minimum har en ydeevne på 10 ampere.

Brugervejledning
Vælg varmeniveau via knapperne i toppen af ovnen.
Tryk på ”turn”-knappen, for at få ovnen til at svinge fra side til side (svinger i en radius på
70º). Tryk på den igen, for at stoppe svingningen.

Sikkerhedsafbrydere
Varmeovnen er forsynet med to trykafbryder.
Den ene afbryder omgående ovnen, hvis den løftes eller vælter.
Den anden afbryder ovnen i tilfælde af overophedning, der skyldes en kortslutning.

Vedligeholdelse
Ovnen skal regelmæssigt rengøres udvendigt.
Træk altid stikket ud efter brug og inden rengøring og vent til ovnen er kold.
Rengør gitteret for støv.
Rengør ikke de malede dele med opløsningsmidler, brug kun en fugtig klud.

Specifikationer
Spænding: 230V-50 Hz
Maximale forbrug: 1200W (400W+400W+400W)
Mål: 350x170x590mm
Vægt: 4,4kg

Du kan hjælpe med at beskytte miljøet. Husk
at respektere de lokale regler: Aflever det
elektroniske udstyr på en genbrugsstation.

