MINI OLIERADIATOR
5 ribber
HN NR. 3552

VIGTIGT!
Læs venligst brugsanvisningen grundigt
igennem inden brug og gem den til evt. senere
brug.

Fig. 1: Forberedelse

Fig. 2: Tilslutning

Fig. 3: Sæt fronten på og monter
hjulene.

Fig. 4: Brug af termostat –
max. temperatur.

Fig. 5: Brug af termostat –
min. temperatur.
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SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug.
2. Tilslut kun radiatoren til et 230V strømudtag, som er
monteret af en autoriseret person.
3. Radiatoren er i overensstemmelse med det Europæiske
EMC Direktiv 89/336/EEC vedr. elektromagnetiske
forstyrrelser.
4. Placer radiatoren min. 90cm fra brandbart materiale
(møbler, gardiner, papir m.m.) – fig. 1.
5. Radiatoren må ikke benyttes af børn eller umyndige
personer.
6. Sluk for radiatoren og tag stikket ud før den flyttes eller
rengøres. Tag altid stikket ud, hvis den ikke er i brug. Hiv
aldrig i ledningen.
7. Radiatoren må ikke overdækkes.
8. Brug ikke radiatoren i våde eller fugtige rum. Placer den
aldrig i nærheden af badekar, pool eller lignende. Den må
heller ikke bruges i rum, hvor der opbevares
letantændeligt materiale eller kemikalier.
9. Radiatoren må ikke placeres direkte under en stikkontakt.
10. Netledningen må kun udskiftes på et autoriseret
serviceværksted.
11. Rengør jævnligt radiatoren – se afsnittet om rengøring.
12. Hvis radiatoren går i stykker eller lækker olie, skal den
repareres på et autoriseret serviceværksted.
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MONTERING
ANVEND IKKE OLIERADIATOREN, FØR HJULENE OG
BÆRESKOEN ER MONTERET.
1. Montering af hjul

ANVENDELSE
 Placer radiatoren på gulvet min. 90cm fra vægge, møbler
og andre objekter.
 Sørg for olieradiatoren er slukket (står på OFF) og tilslut
den.
 Tænd radiatoren (ON).
BRUG AF TERMOSTATEN
 Termostaten bruges til, at fastholde den ønskede temperatur.
 Drej termostaten højre om (med uret) indtil der høres et lille klik –
dette klik indikere, at radiatoren er aktiveret og der er lys i
tænd/sluk knappen (ON/OFF). Fortsæt med at dreje termostaten
til højeste temperatur (hele vejen rundt).
 Når der er lys i tænd/sluk (ON/OFF) knappen er radiatoren tændt.
 Drejes termostaten med uret øges temperaturen. Drejes den mod
uret sænkes temperaturen.
BEMÆRK:
Olieradiatoren er fyldt med olie og køler langsomt ned efter den er
slukket. Lad radiatoren køle helt ned inden den flyttes og brug altid
bærehåndtaget.
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RENGØRING / VEDLIGEHOLDELSE

 Det anbefales, at rengøre radiatoren en gang om måneden, for
at fjerne skidt og støv. Herved vil radiatoren fungere bedst og
sikrest.
 Sluk altid radiatoren og tag stikket ud af stikkontakten inden
den rengøres.
 Tør radiatoren af med en fugtig klud. Brug aldrig voks eller
pudsemiddel.
 Opbevar radiatoren i den kasse den er leveret i - rul forsigtigt
ledningen sammen.

BEMÆRK!
Reparer aldrig selv radiatoren.
I så fald, bortfalder garantien, og kan skabe materiel- og
personskade.
ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER
Model

Best.nr. 3552

Strømudtag

230V~ 50Hz

Effekt

450W

Mål

260 x 100 x 350mm

Vægt

3,6kg

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

A/S Harald Nyborg
-4-

