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Denne varmer er kun beregnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug.
Læs brugervejledningen omhyggeligt før varmeren tages i brug.



Brug af denne varmer
Det er normalt at varmeren udsender lidt lugt og dampe når den tages i brug første gang eller når den ikke har været i brug i et stykke tid. De 
forsvinder når varmeren har været i brug et øjeblik.

Varmerens hoveddele
1. Temperatur kontrol
2. Drejekontakt
3. Sikkerheds-væltesikring

Brug
1. Tag forsigtigt varmeren ud af plastposen og af papemballagen.
2. Placer varmeren på en fast og plan overflade.
3. Sæt hovedkontakten på    og tilslut varmeren til en 230 V stikkontakt. Drej temperaturkontrollen på bagsiden til ”+” position og varmer fungerer 

normalt.
4. Drej kontakten til    og der blæses nu kold luft.
5. Drej kontakten til “I” position og varmeren kører nu på lav varme. Effekten er 750 W.
6. Drej kontakten til “II” position og varmeren kører nu på høj varme. Effekten er 1500 W.
7. Drej kontakten til ”0” position og kontakten på bagsiden til ”-”. 

Sikkerhedsindretninger
• Læs brugermanualen grundigt igennem før brug.
• Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V.
• Opbevares utilgængeligt for børn. Lad aldrig børn lege med varmeblæseren eller bruge den uden opsyn af voksne. Hvis børn eller 

handicappede opholder sig i nærheden af varmeblæseren, eller hvis varmeblæseren er uden opsyn, skal du være ekstra omhyggelig med 
sikkerhedsforanstaltningerne.

• Anvend kun jordede stikkontakter. Læg ikke ledningen oven på varmeblæseren, da der ellers vil være risiko for beskadigelse. 
• For at forhindre elektrisk stød skal varmeblæserens stik sluttes til en stikkontakt, som passer til stikket. Hvis stikket ikke passer præcist i 

kontakten, skal du kontakte en elektriker.
• Ledningen skal være fuldt udtrukket, inden den sættes i stikkontakten.
• Ledningen må ikke komme i berøring med kogeapparater. Brug aldrig varmeblæseren i nærheden af varme overflader.
• Tjek ledningen engang imellem. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en kvalificeret serviceteknikker for at undgå risiko for skade.. 

Brug aldrig varmeblæseren, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er faldet ned eller blevet tabt, eller hvis den på nogen måde er beskadiget. 
Send varmeblæseren til eftersyn og/eller reparation hos en kvalificeret fagmand.

• Flyt ikke varmeblæseren, mens stikket sidder i stikkontakten. Ledningen må ikke vikles rundt om blæseren.
• Varmeblæseren må ikke placeres direkte foran en stikkontakt.
• Varmeblæseren må ikke ligge ned men skal stå i oprejst position.
• Anvend ikke varmeblæseren i nærheden af karbad, brusebad, swimmingpool eller i fugtige omgivelser eller vejr. Varmeblæseren må heller 

ikke udsættes for vand i form af stråler og sprøjt. Sænk aldrig varmeblæseren ned i vand eller andre væsker (se afsnittet for ”Rengøring og 
vedligeholdelse”)

• Rør ikke ved varmeblæseren, da der kan være risiko for skoldning (gælder særligt for børn).
• Varmeblæseren må aldrig overdækkes (må derfor ikke anvendes til tørring af for eksempel vasketøj eller til retning) eller indbygges.
• Varmeblæseren må ikke være drevet gennem en ekstern timer eller andet udstyr, som automatisk kan tænde apparatet.
• Varmeblæseren skal være placeret med en afstand af min. 1m fra væg/gardiner/møbler.
• Varmeblæseren må ikke bruges på steder, hvor dette kan medføre en risiko f. eks steder, hvor der opbevares meget brandfarlige, eksplosive 

eller kemiske stoffer, eller i meget fugtige omgivelser.
• Varmeblæseren må ikke opstilles i rum, hvor der anvendes eller opbevares brændbare væsker eller gasser samt lak og lim.
• Hvis der anvendes forlængerledning, skal den være så kort som muligt og altid være rullet helt ud.
• Der må ikke sluttes andre apparater til det netstik, som varmeblæseren er tilsluttet.
• Stik ikke fingre eller andre genstande ind i ventilationen eller udblæsningsåbningen. Dette kan medføre brand, elektrisk stød, personskade eller 

skader af varmeblæseren. Undgå at blokere for åbningerne og berøring med varmeblæseren, mens den kører.
• På grund af brandfare må ind- og udblæsningsristerne til luft ikke blokeres på nogen måde. Anbring aldrig varmeblæseren på et ustabilt 

underlag såsom en madras, da der i modsat fald kan opstå blokering.
• Anbring altid varmeblæseren på et jævnt, plant, tørt og vandret underlag, så den ikke kan vælte. Varmeblæseren og andre genstande må ikke 

stilles oven på ledningen. Før ikke ledningen ind under gulvtæpper eller måtter, dæk ikke ledningen til, lad ikke ledningen ligge, hvor folk kan 
falde i den, og læg ikke ledningen et sted, hvor den kan blive klemt fast.

• Varmeblæseren og især gitteret bliver meget varm under brug. Rør derfor aldrig ved den eller det, når varmeblæseren er tændt. På grund af 
risiko for forbrændinger må hud ikke komme i kontakt med de varme flader. 

• Varmeblæseren er alene beregnet til almindeligt brug.
• Varmeblæseren er kun til indendørs brug. 
• Sørg for at varmeblæseren altid holdes tør.

Reparer aldrig selv varmeblæseren. Send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis netledningen er i stykker skal den udskiftes af autoriseret 
servicefolk.

Bemærk!
1. Der er indbygget en termisk overbelastningsbeskyttelse for at undgå overophedning.
2. Når overophedningstemperaturen nås, afbrydes strømmen til varmeren. Varmeren kan kun fungere igen, når brugeren resetter varmeren (se 
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nedenfor).

Reset af varmeren:
1. Afbryd strømmen til varmeren og vent 5-10 minutter mens den køler af.
2. Tænd for varmeren, og den fungerer normalt igen.

Rengøring af varmeren
1. Afbryd altid strømmen til varmeren og lad den køle af før rengøring.
2. Rengør ydersiderne af varmeren ved at aftørre dem med en fugtig klud og tør efter med en tør klud.
3. Brug ikke rengøringsmidler eller slibende midler og sørg for at der ikke trænger vand ind i varmeren.

Opbevaring af varmeren
Hvis varmeren ikke skal bruges i længere tid, skal den beskyttes mod støv og snavs op opbevares på et rent tørt sted.

Tekniske specifikationer
Spænding:  230 V 
Effekt:  1500 W
2 varmetrin:  750 W / 1500 W + kold luft 
Termosikring
Justerbar termostat
Overophedningssikring
Væltesikring
Mål:  18.5 x 18.5 x 27 cm
Vægt:  1.13 kg 



Art nr 330238

Betegnelse Symbol Værdi Enhed Betegnelse Ja/Nej

Varmeudgang Type af regulering for lokale varmere

Nominel 
varmeudgang Pnom 1.5 kW Manuel varmekontrol med integreret termostat [nej]

Minimum 
varmeudgang
(vejledende)

Pmin 0.7 kW Manuel varmekontrol med rum- og/eller udendørs temperatur tilbageføring [nej]

Maksimum 
kontinuerlig
varmeudgang

Pmax,c 1.5 kW Elektronisk varmekontrol med  rum- og/eller udendørs temperatur tilbageføring [nej]

Strømforbrug Udgang med ventilator [nej]

Ved nominel
varmeudgang elmax 1.5 kW Type af varmeudgang/temperaturkontrol

Ved minimum
varmeudgang elmin 0.7 kW Enkelttrinsudgang og ingen temperaturkontrol [nej]

Ved standby elSB N.A kW To eller flere manuelle trin, ingen rumtemperaturkontrol [nej]

Mekanisk thermostat for rumtemperaturkontrol [ja]

Elektronisk thermostat  for rumtemperaturkontrol [nej]

Elektronisk rumtemperaturkontrol plus dagtimer [nej]

Elektronisk rumtemperaturkontrol plus ugetimer [ja]

Andre kontroloptions

Rumtemperaturkontrol med tilstedeværelsesføler [nej]

Rumtemperaturkontrol med åbent vindue sensor [nej]

Med afstandskontrol [nej]

Med mulig startkontrol [nej]

Med begrænsning af virketid [nej]

Med rumtemperaturføler [nej]

Importør QuineQuintax Aps, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst, Denmark



N  Sikkerhetsanvisninger
• Les bruksanvisningen grundig før bruk.
• Varmeviften kan kun tilkobles 230 V.
• Oppbevares utilgjengelig for barn. La aldri barn leke med varmeviften, eller bruke den uten tilsyn av voksne. Hvis barn eller handicappede 

oppholder seg nær varmeviften, eller hvis varmeviften er uten tilsyn, må du være ekstra omhyggelig med sikkerhetstiltakene.
• Bruk bare jordede stikkontakter. Ikke legg ledningen oppå varmeviften, da dette vil medføre fare for skade. 
• For å hindre elektrisk støt skal varmeviftens støpsel tilsluttes en stikkontakt som passer til støpslet. Hvis støpslet ikke passer nøyaktig inn i 

stikkontakten, må du kontakte en elektriker.
• Ledningen må være dratt helt ut før støpslet settes i stikkontakten.
• Ledningen må ikke komme i kontakt med kokeapparater. Bruk aldri varmeviften nær varme overflater.
• Sjekk ledningen av og til. Hvis ledningen er skadet, må den skiftes ut av en autorisert servicetekniker for å unngå skader. Bruk aldri varmeviften 

hvis den ikke fungerer som den skal, hvis det har falt eller f.eks. har blitt mistet i gulvet eller på annen måte er skadet. Send varmeviften til 
kontroll og/eller reparasjon hos en kvalifisert fagmann.

• Ikke flytt varmeviften når støpslet står i stikkontakten. Ledningen må ikke vikles rundt varmeviften.
• Varmeviften bør ikke plasseres direkte foran en stikkontakt.
• Varmeviften må ikke ligge, men må stå i oppreist posisjon.
• Ikke bruk varmeviften i nærheten av badekar, dusj, svømmebasseng eller i fuktige omgivelser eller fuktig vær. Varmeviften må heller ikke 

utsettes for vann i form av stråler eller sprut. Senk aldri varmeviften ned i vann eller andre væsker (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold")
• Ikke ta på varmeviften, da det kan være risiko for skolding (gjelder spesielt for barn).
• Varmeviften må ikke tildekkes (må for eksempel ikke brukes til tørking av klær) eller bygges inn.
• Varmeviften må ikke tilkobles via en ekstern timer eller annet utstyr som kan slå på apparatet automatisk.
• Varmeviften må være plassert i en avstand på min. 1 m fra vegg/gardiner/møbler.
• Varmeviften må ikke brukes på steder hvor dette kan være risikabelt, som f.eks. steder hvor det oppbevares meget brannfarlige, eksplosive eller 

kjemiske stoffer, eller i meget fuktige omgivelser.
• Varmeviften må ikke installeres i områder hvor bruke eller lagre brennbare væsker, gasser, lakk eller lim.
• Hvis det brukes skjøteledning, må den være så kort som mulig og alltid være rullet helt ut.
• Ikke koble andre enheter til stikkontakten hvor varmeviften er tilkoblet.
• Ikke stikk fingre eller andre gjenstander i ventilasjons- eller utblåsningsåpningen. Dette kan føre til brann, elektrisk støt, personskade eller skade 

på varmeviften. Unngå å blokkere åpningene eller ta på varmeviften mens den er i drift.
• På grunn av brannfare, må inn- og utløpsåpningene for luft ikke hindres på noen måte. Ikke plasser ovnen på et ustabilt underlag, som for 

eksempel en madrass, da dette vil kunne gi en blokkering.
• Plasser alltid varmeviften på et jevnt, flatt, tørt og vannrett underlag, slik at den ikke kan velte. Varmeviften og andre gjenstander må ikke 

plasseres oppå ledningen. Ikke legg ledningen under gulvtepper eller matter, og dekk ikke ledningen til. Ikke la ledningen ligge slik at folk kan 
snuble i den, eller slik at den kan komme i klem.

• Varmeviften, og spesielt gitteret, kan bli meget varm under bruk. Derfor skal man ikke ta på noen del av varmeviften når den er slått på. For å 
unngå forbrenninger, må hudkontakt med de varme flatene unngås. 

• Varmeviften er kun beregnet for alminnelig bruk.
• Varmeviften er kun beregnet for innendørs bruk. 
• Pass på at varmeviften alltid holdes tørr.

Reparer aldri varmeviften selv. Send den til et autorisert serviceverksted. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av autorisert 
servicepersonell.

Korrekt bortskaffelse

Dette symbol betyder, at varmeren ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Den skal afleveres på en genbrugsstation, så de 
genbrugelige dele kan oparbejdes til genbrug, og så de ikke-genbrugelige dele kan blive bortskaffet på miljørigtig måde.

Information om reklamationsret
Reklamationsretten begynder på købsdagen og løber i 2 år. Reklamationsretten dækker udelukkende materiale- eller produktionsfejl. Reparationer 
under reklamationsretten skal udføres på et af sælgeren godkendt værksted, og købsnotaen skal medbringes.

Reklamationsretten bortfalder i følgende tilfælde:
 - Normal slitage.
 - Ukorrekt brug, overbelastning, brug af ikke godkendt tilbehør.
 - Brug af vold og udefra kommende hændelser.
 - Ødelæggelse som følge af at brugervejledningen ikke er blevet fulgt, f.eks. forkert el-tilslutning.
 - Delvis eller hel adskillelse af varmeren

EU-importør: QuineQuintax Aps, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst, Denmark




