INDUSTRIVARMEBLÆSER
HN nr. 7982
Brugsanvisning

230V/50Hz 2kW
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SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug.
2. Brug kun varmeblæseren efter de forholdsregler, der er beskrevet i brugsanvisningen.
3. Tilslut kun varmeblæseren til et 230V strømudtag, som er monteret af en autoriseret
person.
4. Varmeblæseren må ikke benyttes af børn eller umyndige personer.
5. Undgå at bruge forlængerledninger.
6. Brug ikke varmeblæseren hvis ledningen eller stikket er i stykker eller hvis blæseren har
en funktionsfejl. Blæseren skal repareres på et autoriseret serviceværksted.
7. Sluk for varmeblæseren og tag stikket ud før den flyttes eller rengøres. Tag altid stikket
ud, hvis den ikke er i brug.
8. Netledningen kan og må kun udskiftes på et autoriseret serviceværksted.
9. Stik ikke fingrer eller andre ting ind i varmeblæseren – det kan medføre skade, brand
eller elektrisk chok.
10. Bloker ikke nogen af åbninger på varmeblæseren. Den må ikke overdækkes.
11. Placer aldrig varmeblæseren på en ujævn overflade.
12. Overdæk ikke ledningen. Placer den, så man ikke snubler i den.
13. Varmeblæseren bliver varm, når den er i brug – rør derfor ikke ved den - brug håndtaget,
hvis den skal flyttes.
14. Brug ikke varmeblæseren 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.
15. Varmeblæseren må ikke benyttes udendørs.
FUNTIONSPANEL
Funktionspanelet, der sidder på fronten af varmeblæseren, består af 2 drejeknapper:
Funktionsknap (højre knap) og termostat (venstre knap).
O = OFF/SLUK
Funktion 1 = 1/3 (650W).
Funktion 2 = 2/3 (1300W).
Funktion 3 = 1/1 (2000W).
Termostat: Drej termostaten mod højre for at øge
temperaturen og mod venstre for at mindske temperaturen.
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Rengør varmeblæseren jævnligt.
Varmeblæseren skal rengøres med en støvsuger eller kompressor. Fjern ikke bag- eller
forskærmen, men blæs igennem dem i stedet.
Tør ydersiden af med en let fugtig klud. Brug aldrig ætsende eller opløsende rengøringsmidler til
rengøring. Husk altid at slukke varmeblæseren og tage stikket ud af stikkontakten inden
rengøring. Hvis varmeblæseren ikke skal bruges i en længere periode, skal den opbevares i
emballagen på et tørt og støvfrit sted.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Effekt:

2000 W

Strømudtag:

230 V – 50 Hz

Mål:

H: 27 x B: 21 x D: 21 cm

Vægt:

4,6 kg.
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