9556 Varmeblæser brugsanvisning
Læs venligst denne anvisning før brug!

Sikkerhedsregler：
1. Du skal sikre dig, at varmeblæseren er tilsluttet den rette strømkilde med jordforbindelse.
2. Du skal sikre dig, at kabel og stikprop ikke er beskadiget, således at isolationen er i orden. Ved skade skal kablet
eller stikprop udskiftes øjeblikkeligt at autoriseret installatør.
3.
4.
5.
6.
7.

Sørg for at intet blokerer fronten at varmeblæseren.
Stil altid blæseren på et plant og stabilt underlag.
Afbryd strøm ved rengøring.
Varmeblæseren må ikke bruges udendørs I fugtigt vejr, I baderum eller fugtige eller våde omgivelser.
Husk at apparatet kan blive meget varmt og må derfor ikke anbringes I nærheden af møbler, gardiner og
lignende

8. AVARSEL: Varmeblæseren må ikke overdækkes.
9. Varmeblæseren må ikke stilles op af kontakten/udtaget.
10. Varmeblæseren må ikke tilsluttes ur eller anden automatisk tænd/sluk funktion, da den skal kunne
afkøles med blæseren uden varme for at undgå overophedning.
11. Varmeblæseren må ikke bruges I rum hvor der bruges eller lagres brændbare væsker eller gasser.
12. Hvis der bruges forlængerkabel, skal dette være så kort som muligt og altid være fuldt udrullet.
13. Der må ikke bruges andre el-artikler på samme kontakt som blæseren.
14. Brug ikke varmeblæseren I nærheden af bad, pool eller vaskerum.
15. Dette apparat må kun betjenes af personer, der har læst og forstået denne brugsanvisning.
16. Børn i nærheden skal instrueres i, at varmeblæseren ikke er legetøj.

Varmeblæser 9556:
Betjening

2. Termostat

1. Funktionsvælger

3.

Billede 1- Front panel

4. Fjern hætten før
reset/genstart.

CEE

Billede 2- Bagside

Brug af blæseren
1. Tislut strømmen.
Drej funktionsvælgeren til det ønskede (Billede 3, 1 ventilation / 2 ventilation & 4500W / 3 ventilation & 9000W).
1. Ventilation

2. Ventilation &
4500W

3. Ventilation &
9000W

5. Termostat

0. Slukket

Billede 3
2. Drej på termostaten for at vælge temperatur (0-85C.) (Billede 3, 5. Termostat), varmeblæseren starter.
3. Hvis temperaturen i varmeblæseren har været over 90C., og varmesikringen er slået fra, må man vente på at
apparatet afkøles før reset. Billede 4, Fjern beskyttelseshætten; Brug en spids genstand til at genstarte.
4. Efter reset vil blæseren starte, hvis den indvendige temperatur er over 50C. Når temperaturen kommer under
50C vil blæseren stoppe.

Billede 4 Bagside
Data:
Spænding：400V 3F+J ~ 50/60Hz
Effektforbrug： max. 9000W
(Ren 3faset + J - kabel 4G1,5mm²)
Funktioner: 1. ventilation / 2. ventilation & 4500W / 3. ventilation & 9000W
ADVARSEL:
Hvis du ønsker at slukke varmeblæseren, så sæt først funktionsvælgeren på 0 og lad blæseren afkøle
apparatet til den stopper automatisk. Først da kan strømmen afbrydes.

Korrekt aflevering af defekt varmeblæser
Skraldespandsmærket betyder i EU, at dette apparat ikke bare må bortkastes, men skal afleveres
på nærmeste genbrugsstation
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