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SIKKERHEDSANVISNINGER
• 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.
• Læg ikke ledningen oven på apparatet, da der hermed 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 regelmæssigt. 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 
forbrænding (gælder særligt for børn).
• Varmeblæseren må aldrig overdækkes (må derfor ikke 
anvendes til tørring af for eksempel vasketøj). Den må heller ikke 
indbygges.
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• 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 1m fra 
væg/gardiner/møbler.
• Varmeblæseren må ikke bruges på risikable steder 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.
• Anvend ikke radiatoren i nærheden af antændelige eller 
varmefølsomme genstande. Afstand fra brændbart materiale skal 
være på mindst 1 m.
• 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 stik, 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 røre ved 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 kan opstå 
blokering af ind- og udblæsningsvejene.
• 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 huden ikke komme i 
kontakt med de varme flader. Brug altid håndtaget, når du flytter 
varmeblæseren. 
• Varmeblæseren er alene beregnet til almindeligt brug.
• Varmeblæseren er kun til indendørs brug. 
Sørg for at varmeblæseren altid holdes tør.
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Reparer aldrig selv varmeblæseren. Send den på et 
autoriseret serviceværksted. Hvis ledningen er i stykker, 
skal den udskiftes af autoriserede servicefolk

3



4



• 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.
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• 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.
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