11. Fjern plastdelen av lokket for å kunne dra gjennom
kabelen.

For å annullere funksjonene er det tilstrekkelig
å stille inn 0 på displayet (gjelder for begge modellene).
VIKTIG
Hvis du opplever lette vibrasjoner (som deretter
svekkes) når du slår på, er dette helt normalt for
dette apparatet.

12. Sett tilbake lokket på angitt sted i veggbraketten og
fest den med skruen som er tilpasset dette formålet.

13. Bestem varmevinkelen ved å stoppe apparatet i
ønsket posisjon og fest skruene som bestemmer holdetiden.

OBS:
Ikke endre vinkelen uten å skru ut de tilhørende
skruene. Det kan medføre skade på apparatet.

14. Under monteringen er det viktig å være ekstremt
konsentrert og ikke berøre kvartsvarmeren med hendene, ettersom det kan bli flekker på den som svekker
varmestrålingen.
BRUKSANVISNING
Forsikre deg før du slår på apparatet om at det ikke
er igjen rester av emballasje – som isopor, papp osv.
– inne i varmesonen. For å slå på varmeapparatet tar
du tak i kulehåndtaket, som er plassert lengst nede på
trekkestangen, og drar. Dermed endres nummeret som
vises på varmeenhetens numeriske display og følgelig
varmeeffekten.

På modeller med ventilasjon får varmefunksjonen hjelp
av en vifte, som er designet for å spre varmen til soner
der strålingen blir svakere. Denne anordningen starter
automatisk når man bruker innstilling 2 og 3.

Infrarød kvartsvarmer
Informasjon om bruk

NO

VEDLIKEHOLD

Dette apparatet krever ikke noe spesielt vedlikehold;
ved rengjøring bør ingen grove kluter eller verktøyer
brukes, ettersom dette kan skade apparatets utseende.
Bruk en klut som er fuktet med lunkent vann og et
nøytralt rengjøringsmiddel. Kontroller at alle komponenter som utsettes for stråling og ventilasjon er fri fra
enhver form for lo og smuss. Slå av strømmen helt og
ikke ta på varmeelementene når du rengjør apparatet.
Slå av strømmen dersom det oppstår feil eller driftsforstyrrelser. Kontakt et autorisert servicesenter og be om
at de bruker originale reservedeler. Dersom man ikke
utviser aktsomhet, er det en risiko for at apparatets sikkerhet kompromitteres og at garantien (hvis den fortsatt gjelder) vil forfalle.

Avhending
Emballasjematerialer, med unntak av tredeler, må resirkuleres. Tips: Papir, papp, bølgepapp og plastdeler
og emballasje skal kastes i riktige avfallsbeholdere. Når
produktet skal avhendes, må det kildesorteres og leveres til gjenvinning av elektriske og elektroniske apparater. Symbolet på produktet minner deg om at det ikke
skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Du
får informasjon om hvor du kan levere brukte apparater fra kommunen. Gjenbruk, resirkulering eller prosessering av brukte apparater bidrar til å beskytte miljøet.
Sammen gjør vi noe for å beskytte miljøet og forbedrer
samtidig miljøbevisstheten vår.
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VIKTIG
Før det foretas en reparasjon av eller et inngrep i
apparatet må man lese avsnittet „GENERELLE ADVARSLER“ nøye, ettersom dette avsnittet inneholder viktige merknader som gjelder sikkerhet. DENNE HÅNDBOKEN BØR OPPBEVARES PÅ ET LETT
TILGJENGELIG OG TRYGT STED FOR FRAMTIDIG
REFERANSE.

5. Beregn hvor apparatet skal monteres og marker stedene på veggen hvor hullene skal bores ved hjelp av
hullene i holderen.

10. Ikke bruk tilbehør eller utstyr som ikke er godkjent
av produsenten.
11. Ikke stikk gjenstander inn i apparatets åpninger.
12. Apparatet må ikke brukes av barn eller personer
med svekkelser, med mindre de er under oppsikt.

6. Bor to hull med en diameter på 6 og sett inn de medfølgende pluggene.

13. Pass på at barn ikke kan leke med apparatet.
GENERELLE ADVARSLER
Apparatet oppfyller anerkjente tekniske forskrifter, sikkerhetsregler og standarder for elektriske apparater.
Produsenten forsikrer at produktet er i samsvar
med europeiske sikkerhetsstandarder og oppfyller
kravene i EMC-direktivet 2004/108/EF og lavspenningsdirektivet 2006/95/EF. Det kan imidlertid oppstå
livsfare, akkurat som med andre elektriske apparater,
hvis produktet faller i vannet. Denne risikoen er til stede
selv når apparatet er avslått. En jordfeilbryter for personlig beskyttelse (30 mA) senker risikoen som oppstår
når elektriske apparater faller i vannet. Spør elektrikeren din før bruk om badet ditt er utstyrt med tilsvarende
standarder og om stikkontaktene er beskyttet av en
jordfeilbryter på 30mA (FID). Bare da kan varmeapparatet monteres på badet.

14. Dette apparatet kan kun brukes til det formålet det
er uttrykkelig laget for, det vil si å varme opp et rom.
Enhver bruk som avviker fra nevnte formål er fagmessig uforsvarlig og dermed farlig. Produsenten kan ikke
under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader
som er forårsaket av uriktig bruk.
15. Apparatet må ikke tildekkes. Dette kan føre til
overoppheting.
16. Hvis apparatet ikke brukes over lang tid, må det
oppbevares på et tørt sted.
17. Installasjon på baderom er selvsagt tillatt, men man
må alltid respektere sikkerhetsavstanden som er vist i
figur

1. Før rengjøring og vedlikeholdsarbeid må man trekke
ut støpselet fra stikkontakten og vente til apparatet kjøles ned.

4. Apparatet må ikke plasseres under en stikkontakt.
5. Apparatet må ikke brukes i umiddelbar nærhet av
badekar, dusj, stellebord, bassenger eller lignende.
6. Kontroller at apparatet er i god stand når du fjerner
emballasjen. Ikke bruk apparatet hvis du er usikker på
om det er i god stand, men ta i stedet kontakt med en
autorisert forhandler.
7. Hold emballasjen utilgjengelig for barn, ettersom den
kan utgjøre en fare.

21. I apparatets innkommende ledning skal det på et
lett tilgjengelig sted i nærheten av apparatet finnes en
dobbeltpolet bryter med en åpningsavstand på kontaktene på minst 3 mm.
22. Hvis du monterer apparatet utendørs, sørg for at
det ikke utsettes for værpåvirkning – for eksempel regn,
sol og lignende.
23. Apparatet må kun installeres horisontalt..
24. Unngå montering bak dører.
25. Ikke la apparatet stå påslått unødvendig. Slå av hovedstrømmen på apparatet når det ikke er i bruk.
26. Apparatet må ikke brukes i rom der luften kan inneholde gass, olje eller svovel. Ikke monter apparatet i
nærheten av varmekilder.

2. Ikke legg klesvask til tørk over apparatet. Ikke heng
strømledningen over det varme apparatet eller mot de
varme overflatene til apparatet.
3. For å unngå risiko må en eventuelt skadet strømledning erstattes av produsenten, produsentens kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person.

20. Ikke dekk til enhetens ventilasjonsgriller.

MONTERING

8. Strømledningen skal være i samsvar med bruksområdet og belastningsevnen.
INNENDØRS BRUK:
- 3 ledere (nøytral, fase, jording)
- Snitt 1 mm2 (minst)
- Kabelkappe 10 mm (maks. diameter)
UTENDØRS BRUK: Materiale H05 RN O
- 3 ledere (nøytral, fase, jording)
- Snitt 1 mm2 (minst)
- Kabelkappe 10 mm (maks. diameter)
9. Hvis strømledningen ligger inne i veggholderen, skal
den festes ved hjelp av de medfølgende skruene og
pluggene som tidligere ble innført i veggen.

1. Skru løs skruene som regulerer apparatets vinkel ved
å skru én omdreining.
18. Sørg dessuten for at stikkontakten du vil bruke er
jordet i henhold til forskriftene.
19. Hold en passende avstand mellom vegger og gjenstander (figur 2 - figur 3). Apparatet må plasseres slik at
strålingen ikke er rettet mot gardiner eller andre brennbare gjenstander.

2. Vri veggfestet så langt det går i tiltenkt retning.

10. Fjern kabelklemmens skrue ved å skyve ut den øverste halvdelen. Juster deretter ledningen til riktig posisjon
og sett inn i de enkelte ledningene i klemmeplaten. Pass
på at fargene og symbolene stemmer overens.

3. Skru løs skruen som holder lokket på veggfestet.
Fest de tilsvarende ledningene med skruene som passer til dette formålet og sikre posisjonen deres ved å
feste kabelklemmen.

8. Før du kobler maskinen til strømnettet må du sjekke
om de angitte verdiene på typeskiltet stemmer overens
med strømnettets verdier.
9. For å unngå overoppheting må man unngå å bruke
en adapter eller skjøteledning.

7. Dette apparatet er konstruert for en fast montering
og dermed med permanent elektrisk tilkobling.

4. Fjern dekselet.

