TV-AC

VARMEBLÆSER

DA - BRUGSANVISNING
MODELLO/ MODEL / MODÈLE / MODELO / MODELL

TV-AC

Kære kunde, Tak fordi du købte et af vores produkter. Før brug, beder vi dig til omhyggeligt at læse instruktionerne i
brugsanvisningen. Gem venligst denne manual til fremtidig brug.
¨

TV-AC

SIKKERHEDSADVARSLER
1. Før brug, beder vi dig til omhyggeligt at læse
instruktionerne i brugsanvisningen.
2. Indsæt aldrig et fremmedlegeme i ventilationshullerne og
luftindtag; Det ville medføre risiko for brand, elektrisk stød
eller svigt i udstyr.
3. Må ikke opbevares eller betjene apparatet nær gardiner,
brændbare materialer, sprængstoffer, møbler osv
4. Sikker anvendelse skal omfatte overholdelse af visse
grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger såsom: ikke betjene
apparatet med våde hænder eller fødder; må enheden for fugt
eller vand ikke udsættes; ikke lade produktet udsat for vejret;
Træk ikke ledningen eller selve apparatet for at trække stikket.
5. I perioder med manglende brug, og før du udfører
vedligeholdelse operation, tage stikket ud af stikkontakten.
6. Anbring ikke enheden på badeværelser eller i nærheden af
brusere, bade eller swimmingpools.
7. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af
producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende
kvalificeret person for at undgå fare.
8. Enheden kan bruges af børn under 8 år, og af folk med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller
mangel på erfaring eller viden, forudsat under overvågning eller
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efter deres har modtaget instrukser til ' sikker brug af og
forståelse for de farer, der ligger i det. Børn bør ikke lege med
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse beregnet til at blive
udført af brugeren skal ikke udføres af ukontrollerede børn.
9. Apparatet er beregnet til indendørs brug.
10. Anbring ikke enheden direkte under en stikkontakt.
11. Dette udstyr må ikke sættes i drift uden overvågning.
12. Advarsel: nogle dele af dette produkt kan blive varm og
forårsage forbrændinger. Særlig opmærksomhed skal rettes, når
der er børn og sårbare mennesker.
13.
ADVARSEL: For at undgå overophedning må ikke
dække varmelegeme. Betydningen af symbolet Det er: "DO
ikke".
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GENERELT
1. Fjern emballagen og sørg for, at kedlen er intakt. Er du i tvivl, skal du ikke bruge det og kontakte vores
eftersalgsservice. Efterlad ikke emballagen, såsom papirclips eller nylon taske, væk fra børn. Inden du
tænder varmelegeme, kontrollere, at den elektriske stikkontakt er kompatibel med den spænding og frekvens
er angivet på mærkepladen af produktet.
2. Dette apparat skal sættes i en godkendt stikkontakt i henhold til sikkerhedsstandarderne for elektriske
systemer civile type. Det elektriske system skal være dedikeret til den nominelle spænding, og skal være
forsynet med jordkabel.
3. Apparatet må kun anvendes til det formål, som den er ansvarlig, og det er, som ovnen til
boligopvarmning. Enhver anden anvendelse betragtes forkert og derfor farligt.
4. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug af dette udstyr, ikke at tage noget
ansvar i tilfælde af forkert brug, bortfalder ethvert garantikrav.
5. Altid placere enheden på en flad, jævn overflade, der ikke udsættes for vibrationer eller spændinger.
6. Enheden skal placeres i en afstand af 5 0 cm fra brændbare materialer såsom møbler, puder, sengetøj,
papir, tøj, gardiner, planter mv minimum
7. At opnå en god sugning af luft og for at undgå beskadigelse af produktet, vedligeholde indløbet og
udløbet luften fri for genstande.
8. Enheden består af farlige elementer, der vil skulle opbevares utilgængeligt for børn.
9. Sæt ikke netledningen i en forlængerledning eller tredobbelt stik. Træk ikke eller på anden måde
beskadige strømledningen. Før enhver vedligeholdelse arbejde, tage netledningen ud af stikkontakten.
10. Netledningen må ikke komme i kontakt med varme overflader på apparatet.
11. Anbring ikke strømledningen under tæpper. Dæk ikke ledningen med tæpper eller lignende. Pas på ikke
at placere den elektriske ledning fra mund trafik, for at undgå at snuble over det samme.
12. I tilfælde af funktionsfejl, straks slukke ovnen og tage stikket ud af stikkontakten. For reparationer,
kontakt et autoriseret af producenten og kræve originale reservedele. Brugen af dele ikke er i
overensstemmelse med produktet kunne alvorligt forstyrrer deres funktion.
13. For at afbryde enheden, skal du vælge "0" og tag den ud af stikkontakten.

BESKRIVELSE AF KOMPONENTER

1
2

Termostat knop

3

Tændings knop

Luft gitter

VEJLEDNING

1. Sæt stikket i stikkontakten
2. Flyt knappen for at skifte til den ønskede position. Skiven
er anbragt i 4 forskellige positioner.
3. Vælg den ønskede effekt: dreje knappen tænding "1"
position, vil varmelegemet tænder med magt 1000W. Hvis
du vil have maksimal effekt (2000 W), placere magten
drejeknappen til "2".
4. For at slukke dreje knappen til position "0".

POSITION
0

FUNKTION
OFF
Kold ventilation

1

1000W varme

2
Op til 2000W varme
BRUG FUNKTION ROOM TERMOSTAT
Denne model er også udstyret med en anordning - Miljø Termostat - der engang indstillet til den ønskede
temperatur styrer det og holder det op til en ny indstilling.
For at bruge denne funktion:
♦ Drej tændingen ny position 2 (power 2000W).
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♦
♦
♦

Vent på miljøet har nået den ønskede temperatur.
Drej langsomt termostatknappen med uret, indtil enheden er slukket, mærkbar fra termostaten klik.
Den således bestemte temperatur justeres automatisk og holdes konstant i tid af termostaten, som
automatisk aktiverer enheden, når den omgivende temperatur falder til under det ønskede.

BRUG FUNKTION SOMMER VENTILATION
Placering af vælgeren på kold ventilation funktion, enheden bliver til en praktisk fan kan også bruges om
sommeren.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
For at undgå fare og skader forårsaget af overophedning, er varmeblæseren udstyret med en
sikkerhedsanordning, som stopper driften i tilfælde af overophedning, for eksempel på grund af hel eller delvis
blokering af nettene. I dette tilfælde afbryde apparatet fra stikkontakten, vent i ca. 30 minutter for at køle og
fjern objektet blokerer nettene. På dette punkt kan du igen tænder for enheden, som beskrevet ovenfor. Enheden
skal fungere korrekt. Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte nærmeste servicecenter.

VEDLIGEHOLDELSE
1. Denne enhed kræver kun rengøring den ydre overflade.
2. Efter brug og før rengøring, afmontere det fra stikkontakten og vente til brændeovnen køle af.
3. Støv regelmæssigt indtag gitter og sæt den fri fnug, fnug eller andre fremmedlegemer, der kan
begrænse luftcirkulation.
4. For at rengøre de udvendige flader, brug kun en blød, fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler.
5. Smid ikke kassen, bruge den til at opbevare udstyret.
6. Når du ikke bruger enheden, skal det opbevares i den originale emballage og opbevar på et tørt sted.
BEMÆRK VED BORTSKAFFELSE
Bortskaffelsen af denne artikel er underlagt det europæiske direktiv 2012/19 / EU om affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE). Ifølge denne lov, er forbrugeren forpligtet til ikke bortskaffe dette produkt som husholdningsaffald, men
med separate indsamlingssystemer kanaler (WEEE). I tilfælde af køb af et tilsvarende nyt produkt, kan
dette produkt bortskaffes gratis hos distributøren. Bortskaffelsen er gratis uden forpligtelse til at købe for
meget små WEEE (eksterne dimension mere end 25 cm). Følg alle lokale regler, der gælder på området
for bortskaffelse af affald. Det er altid muligt at bortskaffe dette punkt på en WEEE samlecentral nedsat af
regeringen. Den ukorrekt bortskaffelse af denne artikel, kan have skadelige virkninger for miljøet og
menneskers sundhed. Dette symbol angiver en afgift på den del af forbrugerne til at disponere over denne
artikel som WEEE, og ikke som kommunalt affald. Ulovlig dumpning af produktet af forbrugeren
indebærer anvendelse af administrative sanktioner ved lov.
IMPORTØR:
DVA A/S
MARIELUNDVEJ 48C, 2730 HERLEV - TLF. 70 234 239
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