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                            LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. 
 
 
 



 
 
 
                               SIKKERHEDSANVISNINGER 
 
 

• Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. 
• Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs. 
• Tænd ikke radiatoren, hvis kabinettet har synlige skader (revner/brud), hvis netledningen er defekt, eller 

hvis der er mistanke om en usynlig defekt (eksempelvis efter at have været tabt) 
• Radiatoren må kun tilsluttes 230V. 
• Radiatoren bør kun anvendes i et godt ventileret rum. 
• Radiatoren må ikke anbringes foran eller under stikkontakter eller på steder, hvor luftstrømmen hindres. 
• Radiatoren må ikke tildækkes af håndklæder, gardiner eller lignende, da der er i så fald en risiko for 

overophedning. Indsugnings- og udblæsningsåbningen til luft må ikke blokeres. Bloker ikke 
ventilationshuller. 

• Hold børn og kæledyr væk fra radiatoren, når den er tændt, da den bliver varm. 
• Anvend ikke radiatoren i nærheden af antændelige eller varmefølsomme genstande. Afstand brændbart 

materiale skal være på mindst 1 m. 
• Brug aldrig radiatoren i nærheden af brusebad, bad eller swimming pool 
• Undgå at bruge forlængerledninger. 
• Træk stikket ud og sæt kontakten på OFF, når ovnen ikke er i brug. 

 
Reparer aldrig selv radiatoren. Send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis netledningen er i stykker skal den 
udskiftes af autoriseret servicefolk. 
 
 

RADIATORENS DELE 
 

 
 

1) Air inlet = Luftindtag 
2) Feet = Ben 
3) Air outlet = Luftudtag 
4) Control panel = kontrol panel 
5) Carryind handle = bærehåndtag 



 
MONTERING 

 
 

 
 
Læg radiatoren forsigtigt på siden så benene B kan monteres. 
Fastgør benene med de medfølgende skruer 
Der skal monteres 2 C skruer på hvert ben. Brug aldrig radiatoren før begge ben er fastgjort. 
 
Vægmontering: 
 
Brug det medfølgende beslag C. Bor huller i væggen så de passer til beslagene. Dette er til montering af de 2 øverste 
beslag. De nederste beslag skal monteres på hvert hjørne af radiatoren ved hullerne, som ellers ville være brugt til 
montering af benene. Hvis det ønskes kan disse også monteres på væggen. Brug B skruerne. 
Der skal være en afstand fra siderne og bunden af radiatoren på min. 15 cm fra væggen, gulvet og loftet. 
 
 

BRUG 
 
ADVARSEL: Før du bruger radiatoren, skal du sørge for, at benene på radiatoren er korrekt monteret eller at den er 
korrekt monteret på væggen. 
 

1)  Sæt tænd / sluk knappen på OFF position og termostaten på minimum 
2)  Sæt derefter tænd / sluk nappe på ON position. Drej termostaten op til maximum position. Når den ønskede 

rumtemperatur er opnået, drejes termostatsknappen langsomt tilbage til indikatorlyset slukkes. Termostaten 
kan nu stå på dette punkt indtil en ny rumtemperatur ønskes. Så snart temperaturen i rummet falder til 
under dette niveau, starter radiatoren automatisk igen. Når rummet igen har opnået den ønskede 
temperatur, så vil radiatoren slukke af sig selv igen. 

3)  Hvis du ønsker at ændre på rumtemperaturen, skal du gentage trin 2) 
4)  Radiatoren er forsynet med en automatisk afbryder, der aktiveres i tilfælde af overophedning. Hvis denne  



afbryder aktiveres, skal du slå radiatoren fra og trække stikket ud af stikkontakten. Lad derefter Radiatoren 
køle af, før du tænder for den igen. Sluk for Radiatoren, og træk stikket ud af stikkontakten, når den ikke er 

       i brug 
5)  For at slukke radiatoren drejes tænd / sluk nappe på OFF position. Hvis radiatoren ikke skal bruges i 

længere tid, tag da stikket ud. 
 
       TERMOSTAT 

 
Temperaturen er kontinuerlig stilbar via kontakten/termostat knappen 
 
Maksimal temperatur => ved ”750” + ”1250” ( = 750 W + 1250 W = 2000W) 
Minimum temperatur = drej til venstre op til frostbeskyttelses niveau. 

 
 

RADIOTORENS KNAPPER 
 
 
    
    HEATER SWITCHES = Opvarming 

FAN SWITCHES = Udluftning 
THERMOSTAT KNOB = Termostat 
       

 
 

VENTILATOR-FORSTÆRKET 
 
Tænd evt. for ventilator knappen, ventilator-forstærket strålevarme 2000 W. 
 

 
TIMER 

 
Når radiatoren skal anvendes i timerfunktion, skal skydeafbryderen (i timeren) stå i ”Ur-symbolet”. 
Det aktuelle tidspunkt sættes ud for pilen på drejeskiven. Bemærk drejeretningen, som er markeret med en krum pil. 
(drejes der modsat pilens retning er der risiko for at beskadige det mekaniske ur). 
En række ”pinde” i urskiven skubbes ud i den yderste bane på de tider, radiatoren skal aktiveres hen over døgnets 24 
timer. Hver ”pind” repræsenterer 15 min. 
Eksempel. Hvis kl. er 23, drejes urskiven indtil ”23” sidder ud foran markørens ∇ (se A på billedet). Indstil perioden, 
hvor du vil have radiatoren til at arbejde ved at skubbe ”pilene” i den yderste bane. Hver ”pil” svarer til 15 min. Det vil 
sige, hvis perioden er fra kl. 8 til kl. 15, skal alle ”pile” her imellem (se B på billedet) være i den yderste bane. 
Stilles skydeafbryderen i position ”I” er det manuel drift. Uret er sat ud af funktion. 
 
 



 
ANTIFROSTFUNKTION 

 
Hvis du skal være væk i længere tid, kan du indstille termostaten til antifrostniveau (”Min”-position), for at undgå 
at temperaturen kommer under ca. +5 °C. 
 

RENGØRING 
 
Sluk altid for radiatoren og tag stikket ud før rengøring. Tør jævnligt radiatoren af med en hårdt opvredet klud, og 
hold altid ventilationshullerne fri for snavs. 
Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler, da disse kan ødelægge overfladen på el-radiatoren.  

Lad overfladen tørre helt, før du tænder radiatoren igen. 
 

 
VIGTIGT 

 
Hvis ledningen eller stik beskadiges skal reparationen foretages af autoriseret personel. 
 
Sørg for at radiatoren altid er overvåget og at børn og dyr, ikke kan komme i nærheden af den. 
 
RADIATOREN MÅ IKKE OVERDÆKKES! 
 
 
 

TEKNISKE DATA 
 
Spænding: 230 V   
Effekt: 2000 W 
3 varmeindstillinger: 750 / 1250 / 2000 W 
M/ blæser og timer 
Termostatstyret 
Overbelastningbeskyttet 
M/ håndtag 
2 ben medfølger 
Kan monteres på væggen 
Vægt: 4.4 / 3.5 kg 
Mål: 62.5 x 14.5 x 43.5 cm 
 



Importeret af Quine Aps, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst. 
 

Quine Aps. fratræder sig ansvaret af skader, der skyldes forkert behandling eller betjening af radiatoren. 

 

 
 

Overkrydset skraldespand (standard EN 50419) 
 
”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 nedenstående 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.”  
  
 
 


