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VIKTIGT Läs dessa instruktioner i sin helhet före användning av 
värmeelementet. Behåll instruktionerna för framtida referens.
1.Använd inte värmeelementet om inte fötterna har ordentlig kontakt eller 
det är stadigt monterat på väggen.
2.Säkerställ att strömförsörjningen till det uttag där värmeelementet är 
anslutet stämmer överens med märkvärden på värmeelementets märkskylt 
och att uttaget är jordat.
3.Håll nätsladden borta från värmeelementets heta huvuddel.
4.Värmeelementet får inte användas om glaspanelerna är skadade
5.Endast för inomhusbruk.
6.Placera inte värmeelementet på mattor med en mycket djup lugg.
7.Se alltid till att värmeelement är placerat på en stadig plan yta (för 
portabel användning).
8.Undvik brandfara genom att inte placera värmeelementet i närheten av 
gardiner och möbler.
9.För inte in några föremål genom värmeelementets värmeutlopp eller 
luftgaller.
10.Använd inte värmeelementet i områden där brandfarliga vätskor förvaras 
eller där det kan förekomma brandfarliga ångor.
11.Koppla alltid ur värmeelementet när det flyttas från en plats till en annan.
12.Varning: Använd inte värmeelementet i omedelbar närhet till ett badkar, 
dusch eller pool.
13.Varning: För att undvika överhettning, täck inte över värmeelementet.
14.Betydelsen av figuren            i märkningen är ”TÄCK INTE ÖVER”.

15.Varning: värmeelementet får inte placeras omedelbart under ett uttag.
16.Varning: Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, 
dess serviceombud eller en person med liknande behörighet för att undvika 
fara.
17.Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer 
med nedsatta fysiska förmågor, perceptioner eller mental förmåga eller brist 
på erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning och instruktioner om 
säker användning av apparaten och förstår de risker som inbegrips.
18.Barn får inte leka med apparaten; rengöring och användarunderhåll får 
inte utföras av barn utan uppsikt.
19.Barn under 3 år skall hållas borta om de inte har kontinuerlig övervakning.
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20.Barn över 3 år men yngre än 8 år får endast slå på/stänga av apparaten 
förutsatt att den har placerats eller installerats i avsedd normal position för 
användning och de har fått övervakning och instruktioner om hur apparaten 
används på ett säkert sätt och förstår inbegripna risker. Barn över 3 år men 
yngre än 8 år får inte koppla in, reglera och rengöra apparaten eller utföra 
användarunderhåll.
21.VARNING — Vissa delar av denna produkt kan bli mycket heta och 
orsaka brännskador. Särskild uppmärksamhet måste ägnas när barn och 
sårbara människor finns närvarande.
22.VARNING: Detta värmeelement är inte utrustat med någon anordning 
för att styra rumstemperaturen. Använd inte värmeelementet i små rum med 
personer som inte kan lämna rummet på egen hand, såvida de inte är 
ständigt övervakade.
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