VARMEBLÆSER
230V~ 50Hz
1800W

BRUGSANVISNING
HN nr. 9989

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
1.
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3.
4.
5.
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Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug.
Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke overdækkes.
Placer aldrig varmeblæseren direkte under stikkontakten.
Varmeblæseren bliver varm når den er i brug, skal den flyttes, skal man benytte håndtaget.
Placer aldrig varmeblæseren i nærheden af letantændelige ting, så som møbler, puder,
paprier, tøj, gardiner ol.
8. Træk altid stikket ud af stikkontakten, når varmeblæseren ikke er i brug.
9. Benyt ikke varmeblæseren, hvis der er skader på ledning eller stik, eller hvis den er i
stykker, blevet tabt, væltet eller på anden måde er skadet. Afskaf den på forsvarlig vis eller
indlever den til reparation på et autoriseret service værksted.
10. Varmeblæseren er kun til indendørs brug.
11. Advarsel: Brug aldrig varmeblæseren i nærheden af brusere, badekar, vaskebassiner,
swimmingpools osv.
12. Placer aldrig ledningen under gulvtæpper, møbler eller andre letantændelige kilder, sørg
altid for at ledningen er forsvarligt placeret.
13. Sluk altid varmeblæseren inden stikket trækkes ud.
14. Stik aldrig genstande ind i ventilationen eller udblæsningsåbningen.
15. Sørg for at holde luftindgangen samt luftudstrømningen fri for genstande.
16. Varmeblæseren må ikke bruges i rum med eksplosivt gas eller mens der bruges brandfarlige
opløsningsmidler, lak eller lim.
17. Brug kun varmeblæseren som beskrevet her i vejledningen, al anden brug som ikke er
anbefalet af producenten, kan være skadeligt for ting og personer.
18. Tilslut altid varmeblæseren direkte til stikkontakten i væggen, brug aldrig en
forlængerledning.
19. Placeres på en stabil plan overflade.
20. Gem denne brugsanvisning til senere brug.
Reparer aldrig selv varmeblæseren. Send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis netledningen
er i stykker skal den udskiftes af autoriserede servicefolk.

BETJENING
1. Drej den højre termostat knap med uret til maksimum position.
2. Når den venstre varme knap er i 0 positionen, drejes knappen med uret - power indikator
lampen vil tænde, og varmeblæseren starter på første niveau (1000W), drej knappen
yderligere og varmeblæseren kører nu på niveau 2 (1800W).
3. Når den venstre varme knap er i 0 positionen drejes knappen mod uret - power indikator
lampen vil tænde, og varmeblæseren starter på niveau 1(1000W) og roterer samtidig, drej
knappen yderligere og varmeblæseren kører nu på niveau 2 (1800W) imens den roterer.
4. Juster termostaten til den ønskede temperatur.
5. Efter endt brug, drejes knapperne til 0 position, og stikket trækkes ud af kontakten.
VEDLIGEHOLDELSE
Inden varmeblæseren rengøres, skal man sikre at den ikke er tilsluttet, og kølet helt ned, efter
rengøring opbevares den i kassen på et tørt sted.
Hvis varmeblæseren bliver meget beskidt, kan den vaske af med en opvredet klud, put den aldrig i
vand, og benyt aldrig brandfarlige væsker til at rengøre den med.

OPERATION

Model: SRP601-T
HN nr. 9989
230V, 50Hz,1000/1800W

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

