ElectroGEAR

Användarmanual
och
bruksanvisning

VÄRMEFLÄKT

LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner.
Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som
inte läst dessa anvisningar montera, starta, ställa in eller använda
värmaren.

Modell: 3302 & 3303
VARNING
1.1 Denna apparat kan användas barn från 8 års ålder samt personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap om
de har fått handledning eller blivit instruerade om användning av apparaten på ett
säkert sätt och förstår faror förknippade med användningen. Barn får inte leka med
apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
1.2
VARNING: För att undvika överhettning, täck ej över apparaten.
1.3Barn yngre än 3 år ska hållas på behörigt avstånd om de inte har ständig tillsyn.
1.4 Barn från 3 års ålder och yngre än 8 år får endast sätta på/stänga av
apparaten under förutsättning att den är placerad eller installerad i dess avsedda
normala användningsposition och de är övervakade eller har blivit instruerade om
användning av apparaten på ett säkert sätt och att de förstår farorna som är
förknippat med användningen. Barn från 3 års ålder och yngre än 8 år får inte
ansluta, reglera eller rengöra apparaten eller utföra underhåll.
1.5 SE UPP – Vissa delar av denna produkt kan bli mycket heta och kan orsaka
brännskador. Särskild uppmärksamhet måste iakttas när barn och andra mer
sårbara personer finns närvarande.

2. Inledning
2.1 Beroende på typ av nätkabel kan denna värmefläkt endast användas i
hushåll, lagerlokaler och verkstäder, byggplatser eller växthus. Den har en
termostat och ett självåterställande överhettningsskydd för värmeelementen.
Termostaten känner av luftens inloppstemperatur och styr därigenom
temperaturen i omgivningen.
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2.2 När du använder värmaren för första gången kan den ryka något. Detta
är helt normalt och upphör efter en kort stund. Värmeelementet är tillverkat av
rostfritt stål och har ett skyddande lager av olja. Röken orsakas av oljan när
elementet värms upp.
3. Tekniska specifikationer
Modell

3302

3303

Spänning

220-240V

220-240V

IP
Märkeffekt
ström
Säkring

IPX4
2000W
8.70A
10A

IPX4
3000W
13.04A
16A

Inställning

25/1000/2000W

1000/2000/3000W

Värmarens mått (mm)

230*200*295

230*200*295

Vikt (kg)
3.3
3.1 Hölje av stålplåt och överdragen med värmetålig lack.
3.2 Levereras komplett med nätkabel och stickkontakt.
4. Beskrivning av kontrollpanelen
3302

3.8

3303

4.1 Vänster vred: Väljare med värmeinställning
4.2 Höger vred: Termostatvred
5. Speciella säkerhetsanvisningar
5.1 Kontrollera märkningen på nätkabeln innan användning. Beroende på typ
av nätkabel kan denna apparat användas i olika omgivningsförhållanden:
Typ
Du kan använda apparaten i
Använd inte i
H07RN-F
hushåll, lagerlokaler och
verkstäder, byggplatser eller
växthus
H05RN-F
hushåll, lagerlokaler och
byggplatser
verkstäder eller växthus
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H05RR-F

hushåll, lagerlokaler och
verkstäder

byggplatser eller växthus

5.2 Vid användning av elektriska apparater skall grundläggande
säkerhetsåtgärder alltid iakttas inklusive följande:
5.2.1 Värmefläkten är inte avsedd för användning utomhus vid fuktigt väder, i
badrum eller i våta eller fuktiga miljöer.
5.2.2Tänk på att värmefläkten kan bli mycket het och ska därför placeras på
ett säkert avstånd från lättantändliga föremål som möbler, gardiner och
liknande.
5.2.3 Värmefläkten får inte övertäckas.
5.2.4 Värmefläkten får inte placeras direkt under ett vägguttag.
5.2.5 Värmefläkten får inte anslutas via en strömbrytare med timer eller annan
utrustning som automatiskt kan starta apparaten.
5.2.6 Värmefläkten får inte ställas i ett rum där brännbara vätskor eller gaser
används eller förvaras.
5.2.7 Om en förlängningssladd används ska den vara så kort som möjligt och
alltid vara helt utdragen.
5.2.8 Anslut inte några andra apparater till samma uttag som värmefläkten.
5.2.9 Använd inte denna radiator i omedelbar närhet till omgivningar till bad,
dusch eller badbassänger
5.2.10 Om nätkabeln är skadad får den endast bytas ut av tillverkaren, dennes
servicepersonal eller liknande behörig person, för att undvika risk för fara.
5.2.11 Försäkra dig om att värmefläkten alltid är under uppsikt och håll barn
och djur på behörigt avstånd från den;
5.2.12 Placera inte apparaten på fordon i rörelse eller på annan plats där den
kan välta.
5.2.13 Dra ur stickkontakten om apparaten inte ska användas under en längre
tid. Lämna inte apparaten för längre stunder när den används. Dra
stickkontakten rakt ut, dra aldrig i ut den genom att dra i kabeln.
5.2.14 Håll värmaren på behörigt avstånd från gardiner eller platser där
luftintaget lätt kan blockeras.
5.2.15 Effektväljaren är vattensäker när den inte används. För att undvika risk
för elektriska stötar och läckström, använd aldrig apparaten med våta händer
eller om det finns vatten på nätkabeln.
5.2.16 Kasta inte den elektriska apparaten tillsammans med hushållsavfall,
lämna den till en återvinningsstation. Vänd dig till din kommun för att skaffa
information om de insamlingssystem som finns. Om en elektrisk apparat
kastas på en soptipp eller liknade kan farliga ämnen läcka ut i grundvattnet
och komma in i näringskedjan och därmed skada din hälsa och ditt
välbefinnande.
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5.2.17 Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive
barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor eller som inte
har tillräckligt erfarenheter eller kunskaper, om inte de har fått tillsyn eller
instruktioner från personen som är ansvarig för deras säkerhet gällande
användning av apparaten.
5.2.18 Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
6. Användarinstruktioner
6.1 Placera värmefläkten så att den står lodrätt på ett fast underlag och på
säkert avstånd från våta omgivningar och lättantändliga föremål.
6.2 Anslut värmefläkten till elnätet.
6.3 Ställ in termostatvredet på MAX och låt värmefläkten gå på full effekt.
6.4 Värmefläkten startar när effektvredet ställs in på något av effektstegen.
6.5 När önskad rumstemperatur uppnåtts, slutar värmeelementet arbeta. När
temperaturen sjunker startar värmeelementet att arbeta. Nu startar och
stoppar värmefläkten automatiskt och håller en konstant rumstemperatur.
6.6 Innan du stänger av värmaren, vrid termostaten till läge MIN och vrid
omkopplaren till fläktläge, låt apparaten svalna i två minuter och stäng därefter
av den och dra ut nätkabeln.
7. Rengöring och underhåll
7.1 Innan rengöring av apparaten, koppla bort den från uttaget och låt den
svalna. Höljet blir lätt smutsigt, torka av det ofta med en mjuk svamp. För alla
smutsiga delar, torka av med en svamp doppad i <50°C vatten och milt
rengöringsmedel, torka därefter av värmefläktens hölje med en ren trasa.
Var försiktig så att det inte kommer in vatten i apparaten. Stänk inte vatten på
apparaten, använd aldrig lösningsmedel så som bensin eller liknande för att
rengöra värmefläkten, för att skydda höljet.
7.2 Gör ren stickkontakt och kabel, torka och lägg dem i en plastpåse.
7.3 Låt värmefläkten svalna innan du förvarar den och håll den torr. Täck den
därefter med en plastpåse, placera den i förpackningen och förvara den på en
torr och väl ventilerad plats.
8. Felsökning:
Du kan själv enkelt åtgärda många vanliga problem vilket spar utgifter för
eventuella servicebesök. Prova det som föreslås nedan för att se om du kan
lösa problemet innan du ringer till servicecentret.
Problem
Värmaren fungerar
inte fast den är
ansluten till uttaget
och omkopplaren
och termostaten är

Eventuell orsak
Stickkontakten är loss, dålig
kontakt.
Ingen ström i uttaget.
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Åtgärd
Dra ut stickkontakten,
kontrollera anslutningar i
stickkontakt och uttag.
Anslut igen.
Sätt i stickkontakten i ett

på.
Värmeelementet
glöder.

Spänningen i uttaget är för
hög eller för låg.
Luftintaget är blockerat.

Omkopplaren är inte i ett
effektläge.
Termostaten fungerar inte.
Apparaten blir inte
varm, endast
fläkten arbetar.

Överhettningsskyddet har
löst ut

Onormalt ljud

Apparaten står inte upprätt.

fungerande uttag.
Använd ett uttag som
motsvarar apparatens
märkspänning
Håll undan värmaren från
föremål som gardiner,
plastpåsar och andra saker
som kan täcka intaget eller
lätt kan blockera intaget.
Sätt omkopplaren i ett
effektläge.
Vrid termostaten och lyssna
om du hör ett klickljud. Om du
inte hör något klickljud och
termostaten är oskadad, ska
värmaren starta automatiskt
när apparaten har svalnat
Stäng av värmaren och
kontrollera om luftintaget eller
luftutsläppet är blockerade.
Dra ut stickkontakten och
vänta i minst 10 minuter så
att överhettningsskyddet
återställs innan du försöker
starta värmaren igen.
Placera värmaren på ett plant
underlag.

Avfallshantering
Miljöskydd
Elektriska produkter får inte kastas bland hushållsavfall. Var god
lämna till en återvinningsanläggning. Hör efter hos kommunen där du
bor eller med din återförsäljare beträffande råd om återvinning.
KAUPPAHUONE HARJU OY, Myllypuronkatu 30, 33330 Tampere
www.harju.fi
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