El-panel med glasfront
Best.nr. 9985
1500W

• Mål: H. 54,6 x B. 77,5 x D. 11,9 cm
• Vægt: 7,7 kg

Brugsanvisning
Kære kunde,
Tillykke med deres nye Heatmax El-panel!

VIGTIGT
Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den
til evt. senere brug. Det er vigtigt brugsanvisningen følges nøje!

Sikkerhedsinformationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panelet må ikke bruges, hvis glasset et ødelagt.
Må ikke bruges i nærheden af bad/bruser, swimmingpool.
Forbind kun panelet til den angivne spænding.
Forbind direkte i en stikkontakt, brug ikke forlængerledning.
Panelet må ikke overdækkes.
Panelet må ikke placeres direkte under en stikkontakt.
Træk ikke i ledningen for at tage stikket ud.
Sluk for panelet og tag stikket ud og lad det køle af, inden rengøring.
Må ikke bruges i rum med brandbare væsker.
Udskiftning af ledning må kun ske på et autoriseret serviceværksted.
Panelet må kun benyttes af myndige personer.
Panelet er kun til indendørs brug.

Montering
•

Må ikke placeres direkte under en stikkontakt.

Fritstående:
• Påsæt de 2 medfølgende fødder med de 4 skruer.
Vægophæng:
• OBS! Skal monteres mindst 0,5M over gulvet og 1M under loftet.
• Fjern fødderne, hvis disse er monteret,
inden panelet monteres på væggen.
•

Mål afstanden mellem de 2 slidser bag på panelet (fig. A).

•

Bor 2 huller i væggen med samme afstand – isæt plugs
i hullerne. Påsæt vægophænget (fig. B) og skru skruerne i.

•

Påsæt de 2 andre beslag i bunden af panelet (fig. C).

•
•
•
•
•

Hæng panelet op på væggen.
Marker på væggen med en blyant, hullerne i beslagene i bunden af panelet.
Tag panelet ned igen.
Bor hullerne, isæt plugs.
Hæng panelet op igen, sæt skruerne i og spænd forsigtigt.

Betjening

Slukket

750W

1500W

Sikkerhed
Panelet er udstyret med både væltesikring og overophedningssikring.
Hvis panelet vælter eller overopheder, slukker det automatisk.

Rengøring og vedligeholdelse
Panelet kræver regelmæssig rengøring for at sikre fejlfrie funktioner:
- Sluk panelet, tag stikket ud af stikkontakten og vent til det er afkølet inden
rengøring.
- Brug en fugtig klud til at tørre panelet af med.
- Brug en støvsuger for at rense udluftningshullerne.
- Brug ikke vand, sulfo, skurecreme eller kemikalier til rengøring.
- Vær sikker på at panelet er tørt før det tilkobles strøm igen.
- Sænk aldrig panelet ned i vand.

Du kan hjælpe med at beskytte miljøet. Husk at
respektere de lokale regler.
Aflever det elektroniske udstyr på en genbrugsstation.
IMPORT: A/S Harald Nyborg, 5250 Odense SV

