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Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug. 
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Sikkerhedsanvisninger 
1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 

2. Brug kun produktet i henhold til de anvisninger der er givet i denne brugsanvisning. 

3. Produktet er kun til indendørs brug. 

4. Tilslut kun produktet til et 230 V strømudtag, som er monteret af en autoriseret person. 

5. Placer produktet min. 100 cm fra brandbart materiale (møbler, gardiner, papir m.m.). 

6. Produktet må ikke benyttes af børn eller umyndige personer.  

7. Sluk for produktet og tag stikket ud før den flyttes eller rengøres. Tag altid stikket ud, hvis den ikke 

er i brug. Hiv aldrig i ledningen. 

8. Produktet må ikke overdækkes eller indbygges. 

9. Brug ikke produktet i våde eller fugtige rum. Placer den aldrig i nærheden af badekar, pool eller 

lignende. Den må heller ikke bruges i rum, hvor der opbevares letantændeligt materiale eller 

kemikalier. 

10. Ledningen må kun udskiftes på et autoriseret serviceværksted. 

11. Rengør jævnligt produktet – se afsnittet om rengøring. 

12. Hvis produktet går i stykker, skal den repareres på et autoriseret serviceværksted. 

13. Sørg for at holde luftindgangen samt luftudstrømningen fri for genstande. 

14. Må ikke bruges i rum mindre end 4m². 

15. Gitteret på blæseren kan blive meget varm – rør aldrig ved det, når blæseren er tændt. 

16. Brug af forlængerledning anbefales ikke. 
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Anvendelse 
 

Funktioner 

0 Slukket 

Blæser 

I  Lav varme (750W) 

II  Høj varme (1500W) 

 

Termostat 

Venstre = OFF (slukket) 

Højre = Maksimum 

 

Drej termostaten op på max varme. 

Når den ønskede temperatur er nået, drejes termostaten langsomt (modsat urets retning) indtil den slukker 

(man kan høre et klik). Når temperaturen er faldet, til under den indstillede temperatur, starter blæseren 

igen. 

 

Overophedningssikring 

Varmeblæseren er udstyret med en overophedningssikring, som slukker for blæseren, hvis den 

overopheder.  

Skulle dette være tilfældet, skal stikket tages ud af stikkontakten og blæseren afkøle i nogle få minutter. 

Fjern evt. skidt, som sidder i risten (og kan være grunden til overophedningen).  

Tænd igen blæseren (som beskrevet ovenfor). Blæseren skulle nu virke normalt. Hvis problemet fortsætter, 

skal blæseren sendes til service. 

 

Væltesikring 

Varmeblæseren er udstyret med en væltesikring, som slukker for blæseren, hvis den vælter. 

 

Rengøring 
Sørg altid for, at tage stikket ud af stikkontakten inden rengøring.  

Blæseren må ikke sænkes i vand eller rengøres med vand. 

Rengør blæseren med en let fugtig og fnugfri klud. 

Hvis nødvendigt, kan støvpartikler og fnuller i luftudstrømningens åbning, fjernes med en støvsuger.  
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Tekniske specifikationer 
 

Varenr. 13867 

Modelnr. FH1607 

Vægt 1,750 kg 

Mål H. 27,7 x B. 18 x D. 18 cm 

Effekt 750 W – 1500 W 

Spænding 230 V 

Vådrumsgodkendt Nej 

 

 

 

Du kan hjælpe med at beskytte miljøet. 

Husk at respektere de lokale regler:  

Aflever det elektroniske udstyr på en genbrugsstation 


