


●  Læs brugermanualen grundigt igennem før brug.
●  Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.
●  Tænd ikke radiatoren, hvis kabinettet har synlige skader 
(revner/brud), hvis   ledningen er defekt, eller hvis der er mistanke 
om en usynlig defekt (eksempelvis efter at have været tabt)
●  Radiatoren må kun tilsluttes 230V.
●  Radiatoren bør kun anvendes i et godt ventileret rum.
●  Radiatoren må ikke anbringes foran eller under stikkontakter eller 
på steder, hvor luftstrømmen hindres.
●  Radiatoren må ikke tildækkes af håndklæder, gardiner eller 
lignende, da der er i så fald en risiko for overophedning. Indsugnings- 
og udblæsningsåbningen til luft må ikke blokeres. Bloker ikke 
ventilationshuller.
●  Hold børn og kæledyr væk fra radiatoren, når den er tændt, da den 
bliver varm.
●  Anvend ikke radiatoren i nærheden af antændelige eller 
varmefølsomme genstande. Afstand til brændbart materiale skal 
være på mindst 1 m.
●  Brug aldrig radiatoren i nærheden af brusebad, bad eller 
swimmingpool.
●  Undgå at bruge forlængerledninger.
●  Sæt kontakten på OFF og træk stikket ud, når ovnen ikke er i brug.

Reparer aldrig selv radiatoren. Send den på et autoriseret 
serviceværksted. Hvis 
ledningen er i stykker skal den udskiftes af autoriseret servicefolk.
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●  Les bruksanvisningen nøye før du bruker den.
●  Radiatoren er ikke beregnet på utendørs bruk.
●  Ikke slå på radiatoren hvis skapet har synlige skader (sprekker / 
brudd), hvis strømledningen er mangelfull eller hvis det er mistanke 
om en usynlig feil (f.eks. Etter å ha mistet)
●  Koble bare radiatoren til 230V.
●  Radiatoren skal bare brukes i et godt ventilert rom.
●  Radiatoren må ikke plasseres foran eller under stikkontakter eller 
på steder der luftstrømmen er hindret.
●  Radiatoren må ikke dekkes av håndklær, gardiner eller lignende, da 
det er fare for overoppheting. Ikke blokker innløpet og avtrekksluften. 
Ikke blokker ventilasjonshull.
●  Hold barn og kjæledyr vekk fra radiatoren når den er på når den blir 
varm.
●  Ikke bruk radiatoren i nærheten av brennbare eller varmefølsomme 
gjenstander. Avstand til brennbart materiale må være minst 1 m.
●  Bruk aldri radiatoren i nærheten av dusj, badekar eller 
svømmebasseng.
●  Unngå å bruke skjøteledninger.
●  Drei bryteren til AV og trekk ut støpselet når ovnen ikke er i bruk.
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