eller et tekniske servicecenter eller af
en kvalificeret person for at undgå enhver risiko.
Fare!
- OBS: for at undgå enhver fare forårsaManglende overholdelse af advarslen kan resultere i livstruget af en utilsigtet nulstilling af sikkerende skader ved elektrisk stød.
hedssystemet, må dette apparat ikke
- Dette apparat kan bruges af børn i alvære drevet via en ekstern timer.
deren fra 8 år og opefter og personer
med nedsat fysiske, sensoriske eller
Vigtigt!
mentale evner eller manglende erfa- Hvis du ikke overholder advarslen kan det resultere i personring og viden, hvis de har fået tilsyn skade eller skade på apparatet.
eller instruktion om brug af apparatet - Apparatet må ikke være placeret umiddelbart under en fast stikkontakt.
på en sikker måde og forstå de involBrugen
af en forlængerledning kan ikke anbefales, da
verede risici. Børn må ikke lege med
overophedning af en forlængerledning kan opstå under
apparatet. Rengøring og brugsvedlidriften af ovnen.
geholdelse må foretages af børn uden
opsyn.
Risiko for forbrændinger!
- Børn under 3 år skal holdes væk, med- Manglende overholdelse af advarslen kan resultere i forbrændinger eller skoldninger.
mindre de løbende overvåges.
- Børn i alderen fra 3 år og mindre end - ADVARSEL: For at undgå overophedning, må du under ingen
8 år skal kun tænder/slukke apparatet
omstændigheder tildække apforudsat at det har været placeret eller
paraterne under drift, da dette ville
installeret i sin tilsigtede normale beføre til farlig overophedning.
tjeningsposition og de er under tilsyn
eller instruktion om brug af apparatet
Bemærk venligst:
på en sikker måde og forstå de invol- Dette symbol
angiver anbefalinger og vigtige oplysninger til
verede risici. Børn i alderen fra 3 år og brugeren.
mindre end 8 år må ikke tilslutte, regu- - Brug aldrig ovnen til at tørre vasketøj.
lere og rengøre apparatet eller udføre - Anbring aldrig strømkablet oven på ovnen, mens den er
varmt.
brugervedligeholdelse. FORSIGTIG
- Vi anbefaler, at du ikke placerer radiatoren på et sted
— Nogle dele af dette produkt
hvor der er stærk træk, fordi stærk træk i luften kan påkan blive meget varm og forårsavirke udstyrets operationelle effektivitet.
ge brandsår. Særlig opmærksom- - Brug kun radiatoren i en oprejst position.
hed skal udvises, hvor der er børn - Ovnen skal være placeret mindst 30 cm fra møbler eller
andre objekter.
og sårbare personer til stede.
- Første gang du bruger apparatet, tændes det i mindst 15
- Brug ikke dette apparat i umiddelbar
minutter med termostat på maksimal for at fjerne den
nærhed af brusekabiner eller -nicher,
”nye” lugt. Der kan afgives lidt røg på grund af de bebadekar, håndvaske, svømmebassiner
skyttende stoffer der anvendes til varmelegemet under
transport.
eller lignende.
- Hvis net ledningen er blevet beskadi- - Placer apparatet, sådan stikket og stikkontakten nemt
nås selv efter installation.
get, skal den udskiftes af producenten - kan
Brug ikke apparatet i værelser mindre end 4m 2 i områVIGTIGE ADVARSLER
Sikkerhedsadvarsler
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-

-

det.
Apparatet er udstyret med en sikkerhedsanordning,
som slukker det i tilfælde af utilsigtet overophedning.
Hvis du vil nulstille, kontakt venligst kundeservice, se
vedlagte garanti.

Modeller med ”Let hjul” system
Vend radiatoren op og ned på et tæppe eller en blød overflade for at forhindre skader på malingens finish.
Fold hjulene ud ved at dreje dem udad (Fig.6). Drej radiatoren
tilbage til sin oprejste stilling.

Apparatet er i overensstemmelse med følgende fællesskabsdirektiver:
Lav spænding direktiv og senere ændringer;
EØF direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
og efterfølgende ændringsforslag;

Vigtigt!
Når den er i brug, skal radiatoren altid holdes lodret (hjul i
bunden, kontrolelementer øverst). Enhver anden orientering
kunne være farlige!
BRUGSANVISNING
Tændes
Drej termostaten skiven med uret til maksimum (6).
Tænd for begge kontakter. Lyset oven på afbrydere lyser indtil rumstemperatur når den indstillede temperatur, så de vil
slukkes.
Når rummet når den krævede temperatur, drej skiven langsomt mod uret, indtil du hører et klik og lyset vil slukke.
Apparatet vil tænde og slukke automatisk for at opretholde
den ønskede temperatur;
- knappen i position «MIN» = minimum effekt (indikator
lys på)
- knappen i position «MED» = mellemliggende magt (indikator lys på);
- begge knapper i position «MIN» «MED» = maksimal
effekt (indikatorlys på)

Bortskaffelse af apparatet
Må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et
godkendt indsamlingscenter.

INTRODUKTION

Tak for at vælge en De’Longhi produkt.
Du bedes bruge et par minutter på at læse disse instruktioner.
Du vil undgå alle risici og skader på apparatet.

BESKRIVELSE

(se figur på sid. 3).
A Termostat
B Kontakter
C Timer (kun på visse modeller)
D Ledningsholder
E Hjul

Ved hjælp af termostaten
Termostaten fungerer på grundlag af stuetemperatur og ikke
på grundlag af kølerens temperatur. Drej termostat skiven
mod uret mod de lavere numre til at reducere temperaturen;
Drej det med uret til de højere tal for at hæve temperaturen.
For at slukke apparatet helt, drejes termostaten til minimum
og stikket tages ud af stikkontakten.

BRUG

El-tilslutning
- Inden du tilslutter radiatoren til lysnettet, kontroller at
din stikkontakt svarer til værdien V spænding angivet på
apparatet og at stik og power line er korrekt dimensioneret.
- TILSLUT KUN RADIATOREN MED ET EFFEKTIVT JORDET
STIK.
- Dette apparat er i overensstemmelse med direktiv om
elektromagnetisk kompatibilitet.

Frost beskyttelsesfunktion
Med termostat i position og kontakterne er nedtrykt, opvarmer apparatet rummet til en temperatur på omkring 5˚C,
for at forhindre frysning med minimum energiforbrug.

Montering af fødder

HVORDAN MAN BRUGER TIMEREN

Fjerne fødderne og hjul fra polystyren emballagen. Indsæt
den gevind u-bolt, som vist i figur 1, 2 og 3 og brug Vingemøtrikker til at fastgøre fødderne til bunden af køleren mellem de sidste to elementer, derefter tilpasses hjul til spindler
på fødder og tryk dem fast indtil de klikker på plads (fig. 4-5).
Træk i hvert hjul for at kontrollere, at de er monteret korrekt.
I visse modeller, er hjul allerede monteret på fødderne.

For at programmere varmeren, fortsættes som følger (fig.7):
- Aflæs tiden på dit ur. Hvis det er 10: 00, drej den nummererede timer skive med uret indtil nummer 22 (kl)
på skiven falder sammen med markøren s (3) på
timeren. Angiv perioderne, hvor du vil apparatet til at
arbejde ved at skubbe tænderne (1) indad.
Hver tand (1) svarer til en periode på 15 minutter. Dette
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vil efterlade synlige sektorer, der svarer til driftsperioderne (2). Når den er indstillet, vil radiatoren fungere
automatisk hver dag det antal gange den er programmeret til (vigtigt: radiatoren skal altid være sluttet til
stikket).
For at ændre programmeringen, flytte tænderne tilbage
til den oprindelige position og angive de nye perioder af
drift.
For at slukke apparatet helt, samt trykke omskifter til
stillingen 0, skal du også fjerne stikket fra stikkontakten
for undgå fortsat drift af timeren.

BEMÆRK: Hvis parameteren på timer står i 0 startposition (fig. 8), vil ovnen slukkes og vil ikke fungere).

VIGTIGT: DU MÅ IKKE ROTERE UR SKIVEN MOD URET.
Timeren er ligesom et elektrisk ur, og virker kun når den er
sluttet til en strømforsyning. Når de3n ikke er tilsluttet, vil
timer stop og den skal resettes senere.

Strømforsyning		
Se rating etiket
Absorberede effekt			”

-

VEDLIGEHOLDELSE

Før hver justering på radiatoren, tag fra el-ledningen og vent
til den er afkølet.
Oliefyldte elektriske radiatoren kræver ingen særlig vedligeholdelse. Det er tilstrækkeligt til at fjerne støv med en blød,
tør klud. Brug aldrig slibende pulver eller opløsningsmidler.
Eventuelt fjerne koncentrationer af snavs med en støvsuger.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Timeren override (kun på visse modeller)
Hvis du vil tilsidesætte indstillingerne for timeren, skubbes
parameter timeren til positionI (fig.8) manual (timer override). For at vende tilbage til tidsstyret drift trykkes og skiftes
tilbage til den midterste position (fig.8).

FEJLFINDING
PROBLEM
Apparatet virker ikke

ÅRSAG

LØSNING

Vær sikker på, det er tilsluttet og at stik- Stikket i stikkontakten.
kontakten fungerer.
Check for enhver obstruktion.

Fjern obstruktion og lad apparatet køle ned.
Hvis apparatet ikke virker, kontakt kundeservice.

Temperaturen kan være indstillet for
lavt.

Indstil temperaturen til en højere stilling.
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