Elradiator
Brugsanvisning
HN nr. 2752

Model: DL01S-F
220~240V
50Hz
2000W

Sikkerhedsforanstaltninger
•
•
•
•

Overdæk aldrig radiatoren. Må ikke bruges til at tørre tøj på.
Må ikke bruges medmindre fødderne er monteret.
Må kun bruges oprejst og skal placeres på en lige, jævn overflade.
Radiatorens over varm – vær ekstra opmærksom, når der er børn eller
dyr i nærheden af den.
• Må ikke bruges i nærheden af brandfarlige materialer.
• Må ikke placeres foran eller under en stikkontakt, hylder eller andre ting
der kan dække for luftudgangen.

Elektrisk sikkerhed
•
•
•
•
•

Kun til indendørs brug.
Sluk radiatoren og tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.
Træk ikke radiatoren via ledningen.
Må ikke bruges, hvis radiatoren eller ledningen er i stykker.
Må ikke bruges i nærheden af fugtige eller våde rum, så som
badeværelse, bruserum og swimmingpool.
• Netledningen må kun udskiftes på et autoriseret serviceværksted.

Montering
• Vend forsigtigt radiatoren om på siden, for at montere fødderne.
• Monter begge fødder som vist på fig. 1 og skru dem fast med de
medfølgende skruer – der skal bruges 2 skruer til hver fod.
• Radiatoren må ikke bruges medmindre fødderne er monteret.

Anvendelse
1. Sørg for at radiatoren står på OFF, før stikket sættes i stikkontakten.
2. Temperaturen indstilles via kombination af varmefunktionen og
termostaten. Varmeste indstilling er når alle varmefunktioner er tændt
(lyser) og termostaten er sat på ’maximum’.
3. For at indstille den ønskede temperatur, skal radiatoren stå på ’high’ og
termostaten på ’maximum’. Når rummet har nået den ønskede
temperatur, skal termostaten langsomt drejes til venstre indtil
varmefunktionerne slukker (ikke lyser). Radiatoren vil nu konstant
varme ved den ønskede temperatur.
4. Hvis man ønsker at ændre den ønskede temperatur, tænd en af
varmefunktionerne og gentag punkt 3.
5. Radiatoren er forsynet med en overophedningssikring. Hvis denne
aktiveres, sluk radiatoren og træk stikket ud af stikkontakten. Lad
radiatoren afkøle og sørg for at intet blokerer luft ud- og indslippet inden
den igen tændes. Hvis overophedningssikringen fortsat er aktiv kontakt
da et autoriseret service værksted.

Bemærk
• Power lampen lyser, hvis temperaturen er under indstillingen af
termostaten.

• For maksimal ydelse skal alle døre og vinduer være lukket.
• Overdæk ikke ventilationshullerne – radiatoren overopheder og
overophedningssikringen tænder.

Turboindstilling
Blæsersymbolet på siden af radiatoren bruges til at indstille blæseren. For at
blæse varm luft ud i rummet, skal termostaten og varmefunktionen stå på
’on’. Ønsker man at blæse kold luft ud i rummet, skal varmefunktion stå på
’off’.

Rengøring og vedligeholdelse
For maksimal ydelse, skal radiatoren jævnligt rengøres.
• Sluk radiatoren, træk stikket ud af kontakten og lad den køle af.
• Tør overfladen af med en blød fugtig klud. Brug ikke rengøringsmidler
eller slibemidler, da det kan ridse overfladen.
• Sørg for at luftindgangsgitteret er fri for støv. Dette kan fjernes med en
blød klud eller en støvsuger.
• Sørg for at radiatoren er helt tør inden den tages i brug igen.
• Opbevares overdækket i et rent, koldt og tørt rum.
Luftudslip
Håndtag

Kontrolpanel

Fod
Luftindslip

Du kan hjælpe med at beskytte miljøet. Husk at respektere de lokale regler.
Aflever det elektroniske udstyr på en genbrugsstation.
Importeret af: A/S Harald Nyborg, 5250 Odense SV

