ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000”

ART NR 330255
EAN NR 5709133330446
LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.
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Brug ikke radiatoren med mindre fødderne er monteret.
Kontroller at spændingen på radiatorens mærkeplade er den samme som den installation den
tilsluttes, og at kontakten er forsynet med jordtilslutning.
Hold ledningen væk fra det varme radiatorhus.
Brug ikke radiatoren i nærheden af et badekar, en bruser eller en swimmingpool.
For at undgå overophedning må radiatoren ikke tildækkes.
Radiatoren må kun anvendes indendørs.
Placer ikke radiatoren på gulvtæpper med høj luv.
Placer altid radiatoren på en plant og fast underlag.
For at undgå brandrisiko, må radiatoren ikke placeres i nærheden af møbler eller gardiner.
Radiatoren må ikke placeres umiddelbart under en stikkontakt.
Radiatoren må ikke fastgøres på væggen.
Stik ikke genstande ind i radiatoren åbninger eller afskærmning.
Brug ikke radiatoren i rum hvor der opbevares brandfarlige væsker eller hvor der er brandfarlige
dampe.
Afbryd altid strømmen til radiatoren når den flyttes fra sted til sted.
Hvis ledningen beskadiges, må den kun repareres eller udskiftes af en fagperson.
Radiatoren må kun benyttes af børn eller af personer med begrænsede fysiske, sansemæssige
eller mentale evner, eller med erfaring i at betjene radiatoren, hvis de er blevet instrueret af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn må ikke lege med radiatoren. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden
voksent opsyn.
Børn må kun tænde og slukke for radiatoren, hvis den er placeret korrekt og hvis de er blevet
instrueret i dette og forstår farene ved dette.
Dele af radiatoren kan blive meget varme og forårsage brandskader. Vær specielt opmærksom
hvis der er børn eller sårbare personer til stede.

SAMLING AF RADIATOREN

Før radiatoren tages i brug, skal fødderne, der er pakket separat i
emballagen, monteres. Fødderne skal monteres på radiatorens bund med de
4 selvskærende skruer der er medleveret. Skruerne skal placeres korrekt i
bunden af sidepladerne.

BRUG AF RADIATOREN

Det er normalt, at radiatoren udsender lidt lugt eller svag røg første gang den tændes eller når den
ikke har været brugt i længere tid. Disse ting forsvinder, når radiatoren har været tændt i kort tid.

Kontakter for indstilling af varmeeffekt.
750 W – 1250 W – 2000 W
Ventilatorkontakt.

Temperaturindstilling (termostat)

KONTROLPANEL

BRUG AF BLÆSEREN

Blæseren kan bruges uafhængigt af varmelegemerne. Blæseren startes og stoppes med kontakten på
siden af radiatoren. Blæseren kan kun startes når termostaten er i ON position. Blæseren kan blæse
varm luft ud i rummet når varmelegemerne er slået til, men kan også bruges når varmelegemerne er
slukket til at cirkulere kold luft rundt i rummet.

RENGØRING AF RADIATOREN

Afbryd altid strømmen til radiatoren og lad den køle af før rengøring.
Rengør ydersiden af radiatoren med en fugtig klud og tør efter med en tør klud.
Brug ikke vaskemidler eller slibende rengøringsmidler og pas på, at der ikke kommer vand ind i
radiatoren.
VÆGMONTERING

OPBEVARING AF RADIATOREN

Hvis radiatoren ikke skal bruges i længere tid, skal den opbevares på et tørt sted beskyttet mod støv.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

230 V
3 varmeindstillinger: 750 / 1250 / 2000 W
Med blæser
Overophedning sikkerhedsbeskyttet
Termostatstyret
Kan monteres på væggen
Mål: 60 x 14 x 43 cm
Vægt: 3.2 kg
BORTSKAFFELSE

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og
stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet,
når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.
Produkter, der er mærket med den overkrydsede skraldespand, er elektrisk og
elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og
elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald,
men skal indsamles særskilt.
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og
elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder
eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens
tekniske forvaltning.
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