11. Ta bort plastdelen på locket för att kunna dra igenom kabeln.

För att stänga av värmaren räcker det att ställa
in 0 på displayen (gäller båda modellerna).
VIKTIGT
Om lätta vibrationer (som därefter försvagas kontinuerligt) uppträder efter påslagning, hör detta till
apparatens normala egenskaper.

12. Sätt tillbaka locket på avsett ställe i vägghållaren
och sätt fast det med den för detta ändamål avsedda
skruven.

13. Bestäm vinkel på värmaren genom att spänna
hållaren i önskat läge.

UNDERHÅLL

SV
Infraröd kvartsvärmare
Bruksanvisning

Denna apparat behöver inget särskilt underhåll; för rengöringen bör inga grova dukar eller verktyg användas,
som kan skada apparatens utseende. Använd en duk
som fuktats med ljummet vatten och ett neutralt rengöringsmedel. Kontrollera alla komponenter som utsätts
för strålning och ventilation är fria från eventuellt trassel
eller fjun. Stäng av strömmen och rör inte vid värmeelementen när du rengör apparaten. Stäng av strömmen
om fel eller driftstörningar uppträder. Kontakta auktoriserad kundtjänst och begär användning av original
reservdelar. Följs inte detta finns risk att säkerheten
äventyras och garantin (om denna fortfarande gäller)
förfaller.

OBS:
Ändra inte lutningen utan att lossa på de därför
avsedda skruvarna. Risk föreligger att apparaten
skadas.
14. Det är viktigt att inte röra vid kvartsvärmaren med
händerma, då det kan bildas fläckar på den vilket försämrar värmestrålningen.
BRUKSANVISNING
Förvissa dig före påslagning om, att inga förpackningsrester som polystyren, kartong osv. finns kvar inne i
värmezonen. För att slå på värmaren ta tag i kulhandtaget, som sitter längst ner på dragstången, och dra.
Därigenom ändras siffran som visas på värmarens numeriska display och därmed även värmeeffekten.

Vid modeller med ventilation får värmefunktionen hjälp
av en fläkt, som är till för att sprida värme till zoner, där
strålningen blir svagare. Denna anordning startar automatiskt när man slår på positionerna 2. och 3.

Avfallshantering
Förpackningsmaterial med undantag av trädelar måste återvinnas. Tips: Papper, papp och wellpapp eller
plastdelar och förpackningar ska kastas i därför avsedda behållare.Den uttjänta produkten måste källsorteras
och lämnas till återvinning för elektriska och elektroniska apparater. Symbolen på produkten påminner dig
om, att den inte får kastas i det vanliga hushållsavfallet.
Information om var du kan lämna dina uttjänta apparater erhåller du hos kommunen. Återanvändningen,
återvinningen eller bearbetning av uttjänta apparater
bidrar till att skydda vår miljö. Gemensamt gör vi något för att skydda miljön och förbättrar samtidigt vårt
miljömedvetande
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VIKTIGT
Innan några ingrepp genomförs måste paragrafen
“ALLMÄN VARNINGSINFORMATION” läsas igenom noga, då denna paragraf innehåller viktiga
anmärkningar i sammanhang med säkerheten.
DENNA HANDBOK BÖR SPARAS PÅ EN LÄTT
TILLGÄNGLIG OCH SÄKER PLATS FÖR FRAMTIDA BRUK.

10. Använd inga tillbehör eller anordningar, som inte
godkänts av tillverkaren.

5. Mät ut värmarens placering och markera för hålen
i väggen.

11. För inte in några föremål i apparatens öppningar.
12. Apparaten får inte användas av barn.
13. Beakta att barn inte kan leka med apparaten.

ALLMÄN VARNINGSINFORMATION
Apparaten motsvarar erkända tekniska föreskrifter,
säkerhetsbestämmelser och standarder för elektriska
apparater. Tillverkaren försäkrar att produkten överensstämmer med europeiska säkerhetsstandarder
och uppfyller kraven i EMC-direktivet EU 2004/108/
EG och lågspänningsdirektivet 2006/95/EG.
Det uppstår dock livsfara, precis som när det gäller
andra elektriska apparater, om produkten faller ned i
vatten. Denna risk föreligger även när apparaten är avstängd. Jordfelsbrytare för personligt skydd (30 mA)
sänker den risk, som utgår från elektriska apparater
som fallit i vatten. Fråga din elektriker före användning
om ditt badrum är utrustat med motsvarande standarder och om vägguttagen skyddas av 30mA jordfelsbrytare (FID). Endast då kan värmaren installeras i badrummet.

14. Denna apparat får endast användas för de ändamål
den uttryckligen är avsedd för, d.v.s. för att värma upp
rum. Varje användning som avviker från nämnda ändamål är en icke fackmässig användning och därför farlig.
Tillverkaren ansvarar under inga omständigheter för
skador som orsakas av icke fackmässig användning.
15. Täck inte över apparaten. Detta kan leda
risk för överhettning.
16. Används inte apparaten under en längre tid, måste
den förvaras i ett torrt utrymme.
17. Montering i badrum är visserligen tillåten, men det
nödvändigt att iaktta de säkerhetsavstånd som visas
på bild.

6. Borra två hål med en diameter på 6 mm och sätt i de
medföljande pluggarna.
20. Täpp inte till apparatens ventilationsgaller.
21. I apparatens inkommande ledning ska det på ett
lätt tillgängligt ställe nära apparaten finnas en allpolig
brytare med ett öppningsavstånd på kontakterna på
minst 3 mm.
22. Om du installerar apparaten ute i det fria måste du
se till att den inte utsätts för regn, sol eller liknande.
23. Apparaten får endast installeras i vågrätt läge.
24. Undvik installation bakom dörrar.
25. Låt inte apparaten vara påslagen i onödan. Stäng av
apparatens huvudströmbrytare när den inte används.

7. Denna apparat har konstruerats för en fast installation och därmed med permanent elektrisk anslutning.
8. Matarkabeln måste överensstämma med användningen och belastningsförmågan.
ANVÄNDNING INOMHUS:
- 3 ledare (neutral, fas, jord)
- Snitt 1 mm2 (minst)
- Kabelmantel 10 mm (max. diameter)
ANVÄNDNING UTOMHUS: Material H05 RN F
- 3 ledare (neutral, fas, jord)
- Snitt 1 mm2 (minst)
- Kabelmantel 10 mm (max. diameter)

1. Före varje underhållsmoment måste man dra ut
stickkontakten ur vägguttaget och vänta tills apparaten
svalnat.

26. Apparaten får inte användas i rum där luften kan
innehålla gas, olja eller svavel. Installera inte apparaten
i närheten av värmekällor.

2. Lägg ingen tvätt för att torka över apparaten. Häng
inte anslutningskabeln över den varma apparaten eller
mot apparatens varma ytor.

INSTALLATION
1. Skruva loss skruvarna som reglerar apparatens lutning genom att endast vrida ett varv.

9. Fäst värmarens hållare när strömkabeln sitter på plats.

2. Vrid väggfästet så långt det går i avsedd riktning.

10. Elinstallation ska utföras av behörig elektriker.

3. För att undvika risker måste en eventuellt skadad anslutningsledning bytas ut av tillverkaren, dennes kundtjänst eller en liknande kvalificerad person.
4. Apparaten får inte placeras under ett vägguttag.
5. Apparaten får inte användas i omedelbar närhet av
badkar, duschar, tvättställ, bassänger eller liknande.
6. Kontrollera om apparaten är i fullgott skick när du
tagit bort förpackningen. Använd inte apparaten om du
är osäker på om den är i fullgott skick, utan rådfråga en
auktoriserad återförsäljare.

18. Se dessutom till, att det vägguttag du vill använda
är jordat enligt föreskrift.
19. Håll ett lämpligt avstånd mellan väggar och föremål
(bild 2 - bild.3). Apparaten måste placeras så att strålningen inte riktas mot gardiner eller andra brännbara
föremål.

3. Skruva loss skruven, som håller
locket på väggfästet.

7. Håll förpackningsmaterial utom räckhåll för barn, då
det kan utgöra en riskkälla.
8. . Innan du ansluter apparaten till elnätet måste du
kontrollera om den märkdata som står på typskylten
överensstämmer med elnätets märkdata.
9. Använd ingen adapter eller förlängningskabel för att
undvika risk för överhettning.

4. Ta loss locket.

Sätt fast motsvarande kablar med de för detta ändamål
avsedda skruvarna och säkra deras position genom att
fästa kabelklämman.

