KERAMISK VÄRMEFLÄKT
230V~ 50Hz
1500W

BRUKSANVISNING
HN nr. 7228
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Läs bruksanvisningen noga innan du använder fläkten.
Värmefläkten får endast anslutas till 230V.
Förvaras oåtkomlig för barn.
Kontrollera sladden emellanåt. Använd aldrig fläkten om sladden är skadad. En skadad sladd får endast bytas
på en auktoriserad serviceverkstad.
Sänk aldrig ner fläkten i vatten eller andra vätskor – se avsnittet "Rengöring och underhåll".
Använd aldrig fläkten i närheten av varma ytor.
Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget, när fläkten inte används.
Värmefläkten får endast användas inomhus.
Placera fläkten på ett torrt ställe, och på ett plant underlag.
Ryck aldrig ut sladden ur vägguttaget när du vill flytta fläkten. Sladden får inte lindas kring fläkten.
Placera aldrig värmefläkten direkt framför ett vägguttag.
Se till att det inte finns några föremål framför luftintaget och – utloppet.
Värmefläkten får inte täckas över.
Varning: Använd aldrig fläkten i närheten av duschar, badkar, tvättbaljor, simbassänger mm.
Fläkten får inte användas i rum där det finns explosiv gas, eller där det används brandfarliga lösningsmedel,
lack eller lim.
Gallret på fläkten kan bli mycket varmt – vidrör det aldrig när fläkten är igång.
Fläkten får endast användas i stående läge.
Stick aldrig in föremål i ventilationen eller utblåsningsöppningen.

Reparera aldrig värmefläkten själv. Skicka den till en auktoriserad serviceverkstad.
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Termostat
Regleringsknapp
Oscillerings knapp
Skyddsskärm
Vältsäkring
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ANVÄNDNING
Värmefläkten ska placeras minst 50 cm från möbler, gardiner och andra föremål.
När fläkten startas för första gången, kan det lukta lite. Vädring rekommenderas.
FUNKTIONER
0 OFF (frånslagen)
Endast ventilation
I
750W (minsta värmeeffekt)
II 1500W (högsta värmeeffekt)
TERMOSTAT
Vänstra (-) OFF (frånslagen)
Högra (+) Max.

Välj först antingen låg eller hög värme, och sedan önskad temperatur via termostaten.
Med termostaten kan temperaturen regleras steglöst.
När den önskade temperaturen uppnåtts, stängs fläkten av automatiskt. När temperaturen gått ner till under den inställda
temperaturen, startar fläkten igen.
En liten lampa indikerar termostatregleringen. När fläkten värmer, lyser lampan. Den slocknar när den önskade
temperaturen uppnåtts.
OSCILLERING
Värmefläkten är utrustad med en svängningsfunktion (oscillering), så att den kan röra sig fram och tillbaka.
SÄKRING MOT ÖVERHETTNING
Värmefläkten har en säkring mot överhettning som slår ifrån fläkten om den överhettas.
Om detta händer: dra ut stickkontakten ur vägguttaget, och låt fläkten svalna under minst 30 minuter. Ta bort eventuell
smuts i gallret (som kan vara orsak till överhettningen).
Slå på fläkten igen, så som beskrivits ovan. Nu bör fläkten fungera normalt. Om problemet fortsätter, ska fläkten sändas
till service.
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Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget innan du rengör fläkten.
Fläkten får inte sänkas ner i vatten eller rengöras med vatten.
Rengör fläkten med en lätt fuktad och dammfri trasa.
Om så behövs, kan dammpartiklar och smuts i luftutloppet avlägsnas med en dammsugare.

