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Varmeovn med halogenrør 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug. 
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Produceret for Harald Nyborg A/S. 

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. 
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Montering 
Fjern vingemøtrikkerne fra den nederste del af plastkabinettet. 

Tryk netledningen ned i rillen, der er placeret i den midterste del af bundpladen og samle plastkabinettet 
og bundpladen. Fastgør dem med vingemøtrikkerne.  

Tryk netledningen ned i de passende riller og fastgør den med spændestykket. 

Tilslut ovnen. Check at stikkontakten minimum har en ydeevne på 10 ampere. 

Vælg varmeniveau via knapperne i toppen af ovnen. 

Tryk på ”turn”-knappen, for at få ovnen til at svinge fra side til side (svinger i en radius på 70º). Tryk på den 
igen, for at stoppe svingningen. 

 

Rengøring 
Ovnen skal regelmæssigt rengøres udvendigt. 

Træk altid stikket ud efter brug og inden rengøring og vent til ovnen er kold. 

Rengør gitteret for støv. 

Rengør ikke de malede dele med opløsningsmidler, brug kun en fugtig klud. 

 

Sikkerhedsafbryder 
Varmeovnen er forsynet med to trykafbryder. 

Den ene afbryder omgående ovnen, hvis den løftes eller vælter. 

Den anden afbryder ovnen i tilfælde af overophedning, der skyldes en kortslutning.  
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Tekniske specifikationer 
Varenr. 3219 
Modelnr. HH-03 
Vægt 2 kg 
Mål H. 590 x B. 35 x D. 17 cm 
Effekt 400W – 800 W - 1200 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 
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