VÄRMEFLÄKT
230V~ 50Hz
2000W

MANUAL
HN nr. 7609

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
1.
2.
3.
4.
5.

Läs manualen noggrant före användning.
Värmefläkten får endast anslutas till 230 V.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Lämna inte fläkten oövervakad.
Kontrollera sladden emellanåt. Använd aldrig fläkten om sladden är skadad. En skadad sladd får
endast bytas på en auktoriserad serviceverkstad.
6. Sänk aldrig ner fläkten i vatten eller andra vätskor – se avsnittet ”Rengöring och underhåll”.
7. Placera fläkten minst 1 meter ifrån möbler, gardiner och andra föremål.
8. Placera aldrig fläkten i närheten av andra värmekällor.
9. Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget när fläkten inte används.
10. Värmefläkten får endast användas inomhus.
11. Placera fläkten på ett torrt ställe och på ett plant underlag.
12. Ryck aldrig ut sladden ur vägguttaget för att flytta fläkten. Sladden får inte lindas kring fläkten.
13. Placera aldrig värmefläkten direkt framför ett vägguttag.
14. Se till att det inte finns några föremål framför luftintaget och luftutloppet.
15. Värmefläkten får inte täckas över.
16. Får inte användas i rum mindre än 4 m².
17. Varning: Använd aldrig fläkten i närheten av duschar, badkar, tvättbaljor, simbassänger osv.
18. Fläkten får inte användas i rum där det finns explosiv gas, eller när det används brandfarliga
lösningsmedel, lack eller lim.
19. Gallret på fläkten kan bli mycket varmt – rör det aldrig när fläkten är igång.
20. Använd endast fläkten i stående läge.
21. Användning av förlängningssladd rekommenderas inte.
22. Stick aldrig in föremål i ventilationen eller utblåsningsöppningen.
Reparera aldrig värmefläkten själv. Skicka den till en auktoriserad serviceverkstad. Om nätkabeln är skadad
måste den bytas av auktoriserad servicepersonal.

FUNKTIONER
0 = Avstängd
= Blåser
I = Låg värme (1000 W)
II = Hög värme (2000 W)
TERMOSTAT
Vänster = OFF (avstängd)
Höger = Maximum
Vrid termostaten upp till max värme.
När den önskade temperaturen har uppnåtts, vrid långsamt termostaten (moturs) tills den stängs av (man
kan höra ett klick). När temperaturen har sjunkit under den inställda temperaturen startar fläkten igen.

SÄKRING MOT ÖVERHETTNING
Värmefläkten har en säkring mot överhettning som stänger av fläkten om den överhettas.
Om detta händer ska stickkontakten dras ur vägguttaget och fläkten ska svalna under några få minuter. Ta
bort eventuell smuts i gallret (som kan vara orsak till överhettningen).
Slå på fläkten igen (som beskrivits ovan). Fläkten bör nu fungera normalt. Om problemet fortsätter måste
fläkten skickas till service.
VÄLTSÄKRING
Värmefläkten har en säkring som stänger av fläkten om den välter.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
1.
2.
3.
4.

Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget innan fläkten rengörs.
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 luftutloppets öppning tas bort med en dammsugare.

