Varmeblæser
Best.nr. 5195
Brugsanvisning

230V/50Hz 2000W
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Læs venligst brugervejledningen igennem inden brug.
Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V.
Sluk altid blæseren inden De forlader hjemmet. Sørg for at kontakten står på slukket og at termostaten er i
minimums position. Træk altid stikket ud af stikkontakten.
Blæseren må ikke stå i nærheden af let antændeligt materiale, så som gardiner, tøj, møbler, papir osv.
(placeres minimum 100 cm fra).
Blæseren må ikke stå i nærheden af brændbart materiale, så som træ, syntetisk- og plastikoverflader.
Træk altid stikket ud af stikkontakten, når blæseren ikke er i brug. Hiv ikke i ledningen, men i stikdåsen.
Sørg for at holde luftindgangen samt luftudstrømningen fri for genstande; mindst 1 m foran og 50 cm bagved.
Blæseren må ikke installeres direkte under en stikkontaktdåse.
Vær opmærksom på at børn og dyr ikke rører ved blæseren, når den er tændt. Luftudstrømningen bliver varm!
(mere end 80º)
Blæseren må aldrig overdækkes, da dette kan medføre overophedning.
Brug ikke blæseren i nærheden af et bad, en bruser eller swimmingpool.
Blæseren må ikke bruges i rum med eksplosivt gas eller mens der bruges brandfarlige opløsningsmidler, lak
eller lim.
Hvis ledningen til blæseren går i stykker, må blæseren ikke bruges.
Gør jævnligt blæseren ren, og sørg for at der ikke kommer genstande i ventilationen eller
udblæsningsåbningen, for at undgå risikoen for elektrisk stød eller brand eller skade på blæseren.
Blæseren må ikke bruges af børn eller personer med fysisk nedsatte evner – og skal derfor holdes uden for
deres rækkevidde.
Varmeblæseren kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller
instrueret i brug af blæseren på en sikker måde og forstår farerne. Børn må ikke lege med
varmeblæseren.

INSTALLATION:
Varmeblæseren kræver ingen installation, men skal bruges udelukkende som en bærbar/transportable blæser.
Transportable apparater er ikke egnet til brug i badeværelser.

BETJENING:
-

Drej termostat knappen til højre indtil den når maksimum.
Sommerbrug (kun ventilation): drej knappen en gang til højre. (
Minimum varme (1000W): drej knappen 2 gange til
højre (I)
Maksimum varme (2000W): drej knappen 3 gange til højre: (II).
Sluk blæseren: drej knappen helt til venstre (O)

)

REGULERING AF TERMOSTATEN:
Når rummet har nået den ønskede temperatur, skal knappen drejes venstre om til den står på slukket. Herved vil
temperaturen automatisk blive reguleret og forblive ved den ønskede temperatur via termostaten.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:
Træk altid stikket ud af stikkontakten før rengøring.
Rengør tit det indvendige og udvendige gitter.
Brug aldrig slibepulver eller opløsningsmidler.

ADVARSEL:
-

Brug aldrig blæseren i nærheden af brusere, badekar, vaskebassiner, swimmingpools osv.
Brug kun blæseren i oprejst position.
Blæseren må ikke bruges til at tørre tøj på. Spær ikke for indgangsåbningen og gitteret (risiko for
overophedning).
Blæseren skal placeres mindst 50 cm fra møbler og andre genstande.
Når blæseren bruges i transportabel version, må den aldrig placeres op ad vægge, møbler, gardiner osv.
Blæseren skal installeres så det ikke er muligt for personer i et badekar eller i en bruser at nå knapperne.
Erstatning af fremføringskablet skal overlades til en autoriseret tekniker.
Blæseren må ikke bruges i rum der er mindre end 4m2

Blæseren er udstyret med et sikkerhedsapparat, der slukker for den, hvis den tilfældigvis overopheder (f.eks.
ved tilstoppelse i det indvendige eller udvendige gitter, langsom motorgang). For at genstarte, skal stikke
trækkes ud af stikkontakten i et par minutter. Fjern det der er grunden til overophedningen og sæt stikket i
stikkontakten igen.

Håndtag

Kontrollampe
Reguleringsknap
Termostat

