Modell:

HDS

Konvektorovn

- BRUKSANVISNING Dette produktet er kun egnet til godt isolerte rom eller ved sporadisk bruk.
Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Viktig sikkerhetsinformasjon
Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av
elektriske artikler, spesielt når barn er tilstede.
ADVARSEL! For å unngå elektrisk støt eller skader
på grunn av varme, pass alltid på at støpselet er
trukket ut før ovnen flyttes eller rengjøres.
• Les bruksanvisningen nøye
• Sørg for at ovnen kun benyttes til den strømstyrke som
er oppgitt for denne ovnen
• Ovnen må kun benyttes innendørs
• Ovnen må kun benyttes i godt ventilerte rom
• Unngå at ovnen blir overopphetet – må ikke
tildekkes
• Trekk ut støpselet og sett bryteren i OFF- posisjon når
ovnen ikke er bruk
• Nye ovner vil avgi en egen lukt når den brukes første
gang. Dette gir seg etter en kort stund og er helt ufarlig
• Sjekk at det ikke har falt rester (isopor/papp) fra
innpakningen ned på varmeelementene i ovnen. Slike
rester må fjernes for å unngå ubehagelig lukt

• Vær spesielt oppmerksom hvis ovnen er i bruk i rom
hvor barn, handikappede eller eldre oppholder seg
• Ovnen må ikke stilles rett under et elektrisk
kontaktpunkt
• Ledningen må ikke legges under tepper av noe slag.
Påse at den ligger på en slik måte at ingen kan snuble i
den
• Ovnen må ikke brukes hvis ledningen eller kontakten
er skadet. Den må ikke brukes hvis den har falt i
bakken (gulvet) eller er skadet på annen måte, slik at
den ikke fungerer normalt
• Om skade skulle oppstå på kabel, må denne repareres
av produsent, importør eller av en annen kvalifisert
person.
• Ovnen må ikke plasseres under eller i nærheten av
brennbart materiale. Avstand til brennbart materiale må
være minimum 1,2 meter
• Ovnen blir varm ved bruk og kan forårsake
brannskader ved berøring

• Bruk aldri ovnen i nærheten av en dusj, badekar eller
badebasseng
• Ta aldri på en elektrisk ovn med våte hender.
• Unngå bruk av skjøteledning da dette kan skape
varmegang i kabelen som igjen gir fare for brann
• Unngå overbelastning på strømnettet (kursen) hvor
ovnen er tilkoblet. Ta hensyn hvis andre elektriske
apparater er koblet til samme strømuttak eller kurs
• Ovnen må være skrudd av, kontakten tatt ut og være
kald før den blir flyttet på
• Plasser ovnen slik at den ikke står i veien for alminnelig
ferdsel inne. Sørg for at ovn og ledning er plassert slik
at ingen kan snuble i den
• Ovnene må ikke brukes i rom hvor det oppbevares
eller brukes brannfarlige stoffer som maling, lakk eller
gass
• Påse at ledningen ligger bak ovnen og ikke i front foran
varmeelementet
• Vær oppmerksom på at ovnen over tid kan samle støv.
Ansamling av støv i ovnen kan føre til brann

• Enkelte deler av denne ovnen kan bli veldig varme og
forårsake brennmerker på huden. Vær ekstra
oppmerksom når barn og sårbare personer er tilstede.
• Bruk aldri ovnen i små rom hvor personer som ikke er i
stand til å forlate rommet av seg selv oppholder seg,
med mindre de er under konstant tilsyn.
• Produktet kan ikke benyttes av barn under 8 år og
personer med reduserte fysiske eller psykiske evner eller
som mangler erfaring og kunnskap, om de ikke får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av produktet på en
sikker måte og forstår farene som er involvert
• Barn kan ikke leke med produktet. Rengjøring og
vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn
• Barn under 3 år skal holdes unna produktet med
mindre de har kontinuerlig tilsyn
• Barn i alderen 3 til 8 år kan kun slå AV/PÅ produktet,
forutsatt at ovnen er montert slik
monteringsanvisningen viser, og barna har fått
instruksjon eller tilsyn vedrørende bruk av produktet på
en sikker måte og forstår farene som er involvert

Før førstegangsbruk
Etter utpakking av ovnen, kontroller om det er noen transportskader på produktet. Skulle det
være synlige skader på produktet, ta kontakt med butikken eller importør.
Ta vare på ytteremballasjen for senere transport av ovnen. Om du ønsker å kaste emballasjen,
sørg for at den blir kastet på forsvarlig vis. Hold plastposer unna barn.

Førstegangsbruk
Etter å ha skrudd på varmen første gang, eller etter et lengre opphold, vil det kunne lukte ”brent”
i en kort tid. Dette er normalt.
Vennligst les hele denne bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på bruksanvisningen for senere
bruk.

Spesifikasjoner
Modellnr

Volt / frekvens

HDS

220-240V~50-60Hz 750W/1250W/2000W Kina

Effekt

OBS! Denne varmeovnen er kun ment som
tilleggsvarme, og skal således brukes under tilsyn.

Produksjonsland

Oversikt

Montering
1. Legg ovnen forsiktig på siden for påmontering av ben.
2. Fest benene som vist på fig.1 med medfølgende skruer.
3. To skruer må festes i hvert ben. Bruk aldri ovnen før benene er skrudd ordentlig på.

Bruksanvisning
Advarsel: Før ovnen brukes, vær sikker på at benene er montert riktig ifølge
monteringsanvisningen.
1. Sett av/på knappen i AV posisjon og termostaten på minimum. Sett støpslet i en jordet
stikkontakt.
2. Sett AV/PÅ (ON/OFF) bryteren i PÅ posisjon. Skru termostaten opp til maks posisjon. Når
den ønskede romtemperaturen er oppnådd, skru termostaten sakte tilbake til indikatorlyset
slukker. Termostat kan nå stå på dette punktet inntil ny romtemperatur ønskes. Så snart
romtemperaturen synker under dette nivået, vil ovnen automatisk starte igjen. Når rommet igjen
har nådd den ønskede romtemperatur, så vil ovnen skru seg av igjen.
3. Om en ønsker å endre romtemperaturen, gjenta punkt 2
4. Ovnen har et overopphetningsvern som stenger ovnen om noen deler blir ekstremt varme.
5. For å skru av ovnen, skru bryteren på AV/OFF posisjonen. Om ovnen skal forlates over
lengre tid, trekk ut støpselet.

Vedlikehold
Vær oppmerksom på at ovnen over tid kan samle støv. Ansamling av støv kan føre til brann, og
det er derfor viktig at man i fyringssesongen vedlikeholder/rengjør ovnen. Se beskrivelse under.
1. Skru alltid av ovnen og trekk ut støpselet før rengjøring.
2. Bruk ikke kjemikalier eller sterke såpemidler på ovnens overflate, Bruk kun en fuktet klut
med mild såpe.
3. Pass på at det ikke kommer vann inn i ovnens elektriske koblinger.
4. Ved vannsøl, la ovnen tørke godt før bruk.
5. Ved lengre tids lagring, legg ovnen i en beskyttende emballasje mot vann og støv.

Garanti
Garantien gjelder i 2 år. I denne tiden vil ovnen bli reparert eller erstattet om feil skulle oppstå.
Forutsetningen er at ovnen er brukt i henhold til denne bruksanvisningen og fremlegging av
kjøpskvittering. Skulle det oppstå feil med ovnen, ta kontakt med butikken der den ble kjøpt eller
med importøren.

Avfallshåndtering
Symbolet

angir at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

For å hindre mulig skade på miljøet eller helse, må dette produktet leveres til resirkulering av
elektrisk og elektronisk utstyr. Din lokale el. forretning eller miljøstasjon har en ordning for å
ivareta en miljøriktig destruksjon og resirkulering av slike produkter.

Importør:

Mill International AS

Grini Næringspark 10, 1361 Østerås
Tlf: +47 22 13 32 00

