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Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller sporadisk uppvärmning.
Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug.

Dette produktet er kun egnet for godt isolert mellomrom eller leilighetsvis bruk.

Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.
This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale.
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VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten används.
Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Användning
Denna apparat får användas av barn över 8 år, personer med fysiskaeller psykiska funktionshinder samt personer som saknar erfarenhet, men
endast under förutsättning att de har fått noggranna instruktioner om
apparatens funktioner och eventuella risker. Barn får ej leka med apparaten. Rengöring och underhåll får ej utföras av barn utan att de har tillsyn.
Barn under tre år ska inte vara i närheten utan ständig tillsyn. Barn
mellan tre och åtta år får endast sätta på/stänga av apparaten om den står
på lämplig plats och de har fått instruktioner om tillvägagångssätt eller
har tillsyn. De ska också informeras om möjliga faror. Barn i åldern tre
till åtta år får inte sätta i kontakten, ändra inställningar eller utföra skötsel/underhåll.
VARNING - Delar av denna apparat kan bli varma och orsaka brännskador. Barn och sårbara personer ska hållas under uppsikt.
Värmefläkten är flyttbar och avsedd för uppvärmning av lokaler. Den har ett keramiskt PTCelement som är självbegränsande. Elvärmefläkten har dessutom en temperaturbegränsare med
automatisk återgång.
Elvärmefläkten är godkänd för torra och fuktiga utrymme och har kapslingsklass IP21 (motsvarande droppskyddat). Elvärmefläkten är elsäkerhetsprovad (enl lågspänningsdirektivet LVD) och
EMC-testad av Intertek-SEMKO, samt CE-märkt.
Användningsområde: Villan, garaget, sommarstugan, husvagnen, förtältet, kontoret,altanen (om
värmaren är skyddad mot regn) m.m.
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Säkerhet
• Använd inte värmaren i lokaler med mycket damm. Det finns risk för kortslutning i värmeelementet.
• Använd inte denna värmare i omedelbar närhet av dusch, badkar
eller swimmingpool.
• Värmaren får ej placeras omedelbart under fast vägguttag.
• Placera värmaren på stabilt underlag.
• Värmaren får ej övertäckas, då detta kan medföra brandfara
(se bild A).
• Placera värmaren så att brännbart material ej kan antändas.
• Värmaren får heta ytor under drift. Undvik att bara kroppsdelar
A
kommer nära varmluftsutblåset.
• Stick aldrig in främmande föremål i värmefläktens luftintag eller utblås.
Det finns då stor risk att komma i beröring med spänningsförande delar.
• Var extra försiktig om barn vistas i närheten av värmaren.
• Om värmaren används utomhus, skall den vara skyddad mot regn.
• Drag alltid stickproppen ur vägguttaget när värmaren ej används.

Funktion
Värmefläkten är försedd med effektväljare och termostat.
Effektväljaren har tre läge:
0 - Av. 1000W - Fläkt + halv effekt. 2000W - Fläkt + full effekt
Termostatens arbetsområde är +5°C - +40°C. Den startar fläkt + vald effekt när värmebehov finns.
Om temperaturen inne i värmaren av någon anledning blir för hög bryter den automatiska
temperaturbegränsaren.

Skötsel
Rengör värmefläkten utvändigt regelbundet, då damm och smuts kan orsaka brandfara.

Reparation
Följande punkter skall utföras av tillverkaren, serviceföretag eller av likvärdig kvalificerad person:
Byte av nätsladden.
Rengöring av PTC-elementet med tryckluft. Vid grov försmutsning lossas det övre svepet.
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SE

Totaleffekt

Regleringsmöjligheter

Spänning

DK

Totaleffekt

Reguleringsmuligheder

Volt / Faser

NO

Totaleffekt

Reguleringsmuligheder

Spenning

FI

Kokonaisteho

Säätöväli

Jännite

GB

Total output

Control options

Voltage

DE

Gesamtleistung

Regelungs
möglichkeit

Spannung

FR

Puissance totale

Réglagespossibles

Tension

IT

Potenza totale

Possibilitä de
regolazione

Tensione

ES

Potencia total

Opciones de control

Tensión

NL

Totale capaciteit

Regelmogelijkheden

Aansluitspannung

PL

Moc całkowita

Zakres regulacji

Napięcie

RU

Полная мощностъ

Регулирование

Напряжение

2100 W
2100 Вт

1000-2000 W
1000-2000 Вт

230V~
230В~

Ström

Luftmängd

Temperatur-ökning

Vikt

Strøm

Luftmængde

Temperatur max

Vægt

Strøm

Luftmengde

Temperatur-økning

Vekt

Virta

Ilmamäärä

Lämpötilannousu

Paino

Current

Air flow

Temperature rise

Weight

Strom

Luftmenge

Temperaturerhöhung

Gewicht

Courant

Quantité d´air

Aug mentat
de la temp.

Piods

Corrente

Quantitä aria

Incremento della
temp.

Peso

Corriente

Caudal de aire

Aumento de
temperatura

Peso

Stroomopname

Luchtverplaatsing

Temperatuurtoename

Gewicht

Prąd

Przepływ
powietrza

Wzrost
temperatury

Masa

Ток

Расход воздуха

Увеличение
температуы

Вес

4,5 A / 9,1 A

90 m3/h
90 м3/ч

62°C

2,7 kg
2,7 кг
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NB: We reserve us from typographical errors and the right to make changes and
improvements to the contents of this manual without prior notice.

