OLIERADIATOR
HN nr.
13873 + 13874
Manual

Produktet er ikke egnet som primær varmekilde.

NY-15D 7 RIBBER 1500W
NY-20D 9 RIBBER 2000W

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
•
•
•
•
•
•
•
•

Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug.
Når olieradiatoren ikke er i brug eller skal rengøres, skal stikket altid tages ud af
stikkontakten.
Brug kun olieradiatoren i henhold til de anvisninger der er givet i denne
brugsanvisning.
Olieradiatoren er kun til indendørs brug.
Ledningen må ikke komme i berøring med varme genstande.
Olieradiatoren må aldrig overdækkes eller indbygges.
Må ikke bruges af børn eller umyndige personer.
Ledningen kan og må kun udskiftes på et autoriseret serviceværksted.
MONTERING AF HJUL

•
•
•
•
•
•

Anbring olieradiatoren med bunden i vejret.
BEMÆRK: Bunden er der, hvor ledningsoprullet er monteret!
Rundt om mellemrummet mellem første og anden ribbe sættes bøjlen og
hjulpladen.
Vingemøtrikkerne sættes på og skrues efter.
Skru hjulene fast i de yderste huller på hjulpladen.
Vend olieradiatoren, så den står på hjulene.
Vent 5-10 minutter før olieradiatoren tilsluttes strøm.
ANVENDELSE

•
•

Sørg for at olieradiatoren altid står på en lige og fast overflade.
Vælg den ønskede watt effekt ved hjælp af de 2 kontakter: der er 3
kombinationsmuligheder:

Kontakt I
Kontakt II
Kontakt III

•
•
•
•
•

7 RIBBER

Olieradiatoren kører på 600W
Olieradiatoren kører på 900W
Olieradiatoren kører på 1500W

9 RIBBER

Olieradiatoren kører på 800W
Olieradiatoren kører på 1200W
Olieradiatoren kører på 2000W

Sæt stikket i stikkontakten. Olieradiatoren er nu tilsluttet.
Stil termostatknappen i den højeste position.
Når temperaturen i rummet er som ønsket, drejes termostaten ned indtil
indikatorlampen slukkes.
Hvis rumtemperaturen ønskes ændret, drejes termostaten ned for at sænke
temperaturen og op for at øge temperaturen.
Når rumtemperaturen er lavere en den temperatur der er sat på termostaten,
lyser indikatorlampen.

•

Efter brug skal begge kontakter sættes i 0 position og termostatknappen drejes
om på 0.
RENGØRING

•
•

Tag altid stikke ud af stikkontakten og lad den køle af inden den rengøres.
Brug aldrig slibende rengøringsmidler. Rengør med en fugtig klud med en smule
sæbe på.
VIGTIGT

•
•
•
•

Olieradiatoren må ikke tilsluttes strøm inden hjulene er monteret,
Olieradiatoren må kun bruges opretstående – som vist på nedenstående billede.
Olieradiatoren skal stå frit for at kunne levere den optimale ydelse.
Placer radiatoren min. 90cm fra vægge, møbler og andre brandbare objekter.
Bærehåndtag

Varmeribber

Kontakter med
indikatorlampe
Termostat

Hjul
Ledningsoprul
Hjulplade

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Mål:

7 rib: H. 63 x B. 35 x D. 24cm. 9 rib: H. 63 x B. 43 x D. 24cm.

Vægt:

7 rib: 8kg. 9 rib: 10kg.

Opvarmningsevne:

Man regner med ca. 100 watt pr. m2, i isolerede rum.
Du kan hjælpe med at beskytte miljøet.
Husk at respektere de lokale regler:
Aflever det elektroniske udstyr på en
genbrugsstation.
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