
Program 

 
Värmaren är omkopplarläge med en ryck av ritbrytaren (5) 

Omkopplarläge: 1 gånger strängdragning = nivå 1: 650 W 

2 ibland dra en sladd = nivå 2: 1350 W 

3 ibland dra en sträng = nivå 3: 2000 W 

0/4 gånger dragsträng = nivå o - OFF 

 

        Underhåll 
 

Denna produkt kräver inget särskilt underhåll. 

Tekniska data 

 

 

• Strömförsörjning: 220-240 volt AC/50 Hz  
• Effektabsorption: max. 2000 W 

• Typ av installation: Stativenhet 

• Skydd: IP04 

• Strålningsområde: 90° 

• Huvud svängområde: 45° 

• Kabellängd: ca.   1,90 m 

• Vikt: ca. 9,6 kg 

 

 
Anmärkningar  ommiljöskydd 

 

-J Denna produkt får inte kasseras vid slutet av dess livslängd   

men  måste levereras  till en uppsamlingsplats  för återvinning  av elektrisk utrustning.  Symbolen  

på produkten, i bruksanvisningen  eller  på  förpackningen  indikerar detta.  Materialet  kan 

återanvändas enligt din märkning.   Med   återanvändning, återvinning  eller  andra former av 

återvinning av  avfallsutrustning bidrar du på ett viktigt sätt till att skydda vår miljö.  Fråga din   

lokala myndighet om ansvarigt  avfallshanteringscenter.  

 

Garanti 
 

 

Behåll Kaufbelt.ex. bruksanvisning och artikelnummer.  Garantianspråk   eller garantianspråk   ska  endast sållas med 

återförsäljaren.  

 

 

Alla tekniska data, information och egenskaper hos den produkt som beskrivs i detta arbete har sammanställts  efter bästa 

kunskap  och motsvarar    publiceringsstatusen.  Den information  som tillhandahålls av reer reit bör vara korrekt och tillförlitlig.                                

Safe&Care tar dock inget ansvar för eventuella fel i detta dokument och förbehåller sig rätten att göra ändringar i 

produktdesignen eller specifikationerna utan föregående meddelande.  Distribution    och utlämnande    av information  från 

detta upphovsrättsskyddade  verk i någon form eller på något sätt,  grafiskt, elektroniskt eller mekaniskt, genom fotokopiering, 

inspelning på band eller lagring i ett dataförhörssystem, inklusive delvis, kräver skriftligt förhandsgodkännande av säker och 

vård.    
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Personer (inklusive barn) Med Begränsad Fysiska Sensoriska Eller Intellektuella Förmågor Eller Brists 

Erfarenhet/kunskap Vissa Det Kanske Eftersom De Bli Att Enhet Att Tjäna Är. 

Barn   övervakas för att   säkerställa att de  inte leker med enheten.  Denna artikel har inte en automatiskt 

installerad  rumstermostat. Produkten  är inte en  produktoch  får  därför  endast användas på  grundval av 

vuxna.  

Första ansökan 
 

 

            Kontrollera att spänningen i nätverket matchar värmaren.  Värmaren  måste anslutas  till en jordad 

burk.  

Säkerhet 
 

 

 

                       Stel l en immer se till att he i zer är borta från nätet innan du försvinner.     Värmaren  får 

endast anslutas  till en krets med en   Fl-brytare.  

 
Värmaren blir mycket varm under  applicering.    Användarna  bör därför   göras medvetna om  risken för 

förbränning.    Om du har några frågor, vänligen  kontakta en e-postare.     Låt  aldrigbarn   använda värmaren    

obekymrad. Värmaren  måste  stelna på ett sådant sätt att  du kan  nå kontakten när som helst.  Om   

sladden  är skadad måste  den bytas  ut av en fackman för  att undvika skador. Värmaren  får inte placeras 

direkt bredvid ett   eluttag.  Värmaren      får    inte användas med en  timer   eller liknande  anordning som 

använder <heizerautomaten isch einschaltet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Denna electro-enhet är baserad på tillämpliga   standarder för teknisk säkerhet och ec-magnetisk 

kompatibilitet.   Vidrör   aldrig balken     när  den är i drift  (risk för förbränning). 

Rör  aldrig   värmaren  med våta händer. 

Justera     aldrig  värmarens kontakt  när den är  i   drift.   

Täck  heizelement aldrig  s   (e.B. handdukar eller tvätt), eftersom detta kan orsaka  överhettning.   

 
 Även om He i ze l ement inte längre är g l üht, kan det fortfarande vara i sticket.   Kontrollieren sie deshalb 

på  Indikator,om  hanizer ausgealtet ist innan du rör den.   

Taalltid  bort värmaren  efter varje applicering,  vid  felfunktion och före återborttagning.   Använd aldrig  

värmaren   när den är umgefallen.  försök aldrig    reparera  värmaren själv, eftersom  detta kan  leda  till 

person-  och egendomsskador.   Om du stöter på några problem,  vänligen   kontakta 

till  en kundtjänst. Garantin gäller   inte skador som orsakats   av falalapplikation.     Använd aldrig  värmaren     

i närheten av   vatten. Värmaren                     används för användning i privata lokaler och kan inte användas 

för yrkesmässiga ändamål.        Kontakten måste anslutas  i  en innerbox.    Värmaren  har ett felaktigt 

skydd.   Om   värmaren ramlar om rakas  den  automatiskt   ut och strömförs närden  är  upprätt igen.  Denna 

enhet är inte avsedd att användas av 

Församlingen 
 

 

Innan                 du bedömer, se till att kontakten inte är ansluten till elnätet.   
 

1                          -> Sätt den nedre stången (1 1) i foten (16) och fäst den m i t på skruven ( 1 5 ).  Placera   

Klemme (12) på den  nedre stången  (11). (Bil d   2) 

2 ->      Anslut     skruvarnas nedre och mittlinjestänger  (9) mit (8).  (Bild 2) 

3 ->  Anslut  mittlere och den övre  stången (7) till  3-M5X6 skruvarna. (Bild 3) 

4->  Placera  värmeelementet (1) på  stången och slå  på  knappen (2) för att fästa den.    Dra åt sladden.    

(Bi d 4) 

5 -> Att Värmeelement Kan Någonsin Efter Önskar På A Vinkel Från 0°-45° Ingjuta t Bli. (Bi d 5) 

Teile (p' alla) 
 
1. Jagartikel 3.1 i Uppvärmninglement (ement) 

Knappen Anslutning 

Kroppen (kropp) 

Placeringsindikeringsplatta 

Dra tillbakaTer 

Rörskyddskydd 7. 
Ston (Ston) (övre 
delen) 

3 -MS x 6 skruvar (3 stycken) 

Ston (Ston) (mittlEres Del (del)) 

3 -M5 (på 1999) x 6 
skruvar (3 st)   

  

Klämma 

Sträng (sträng) 

14.Fotskydd 
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