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Montage- och bruksanvisning
Allmänna anvisningar
Läs noga igenom denna bruksanvisning före
installation och användning. Spara manualen
för framtida bruk.
Produkten får endast användas till det
som framgår av denna montage- och
bruksanvisning. Garantin gäller endast
om anvisningen har följts och produkten
använts såsom är beskrivet. Stativet är
endast avsett att användas tillsammans med
strålvärmare ELIR eller motsvarande.

Montering av tippbrytare på stativet
Öppna med de två rattarna och trä brytaren
på stativet till önskad höjd och dra sedan åt.
Se till att matningskabeln är rätt monterad
och att den inte kommer i kontakt med
reflektorn på värmaren eller hamnar i det
uppvärmda området. Matningskabeln kan
fästas på metallröret bakom reflektorn med
buntband.

Efter uppackning kontrollera att leveransen
är komplett och inte uppvisar några tecken på
skador eller manipulering.
Denna produkt är inte avsedd att användas
av barn eller personer med nedsatt fysisk
eller mental förmåga eller brist på erfarenhet
och kunskap, om inte anvisningar angående
produktens användning har getts av person
med ansvar för deras säkerhet eller att denna
person övervakar handhavandet. Barn skall
hållas under uppsikt så att de inte kan leka
med produkten.
Produkten får ej modifieras, för att undvika
att säkerheten påverkas.
Placering (med värmare)
• Stativet ska placeras på en stabil horisontell
yta.
• Förankra fästankaret i golvet.
• Fäll ut benen ned till det vita strecket på
stolpen.
• Fäst ringen på kedjan i fästankaret i golvet.
• Skjut upp benen så att kedjan blir sträckt
och lås fast (fig. 1).
• Värmaren ska alltid monteras horisontellt
med de fästen som tillhandahålls.
• För minimimått, se fig. 3.
För montering och installation av värmaren,
se separat bruksanvisning som medföljer
värmaren.
Tippbrytare
Tippbrytaren kan stänga av enheten om
stativet faller. Kopplingslådan levereras
monterad på stativfästet (fig. 2).
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