
 

16. Använd inte denna radiator med programmering, tidur eller annan enhet som 

kopplar på radiatorn automatiskt, eftersom det finns risk för brand om den 

täcks över eller ställs upp felaktigt. 

17. Använd inte radiatorn i närheten av badkar, duschar eller simbassänger. 

18. När radiatorn används blir ytan mycket het. Barn får inte röra vid den. Håll dem 

på ett avstånd på minst 0,5 m. 

19. Radiatorn måste användas i välventilerade utrymmen. Var uppmärksam på att 

brännbara material som t.ex. filtar, kläder, papper etc. inte täcker luftintaget 

och -utblåset. 

20. För att undvika överhettning får inte radiatorn täckas över. 

21. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med 

begränsade fysiska, sensoriska och mentala förmågor eller bristande erfarenhet 

och kunskap, om de inte övervakas eller har fått instruktioner om användning 

av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. 

22. Noggrann tillsyn krävs när radiatorn används i närheten av mindre barn. 

  

 

Underhåll 

Koppla alltid loss radiatorn från eluttaget före rengöring. 

1. Vatten får under inga omständigheter användas för att tvätta radiatorn. Den kan 

rengöras med en mjuk fuktig trasa med lite milt rengöringsmedel. Använd inte 

lösningsmedel som bensin. 

2. Radiatorn måste torka helt innan den används på nytt eller ställs undan. 

3. Om radiatorn inte ska användas längre dras kontakten ur uttaget och den förvaras 

sedan i ett torrt utrymme med rostsäker plastsäck, helst originalförpackningen. 

 

Packlista 

NR NAMN KVANTITET 

1 RADIATORNS VÄRMEELEMENT 1 ST 

2 FÖTTER 1 

UPPSÄTTNI

NG 

3 SKRUVAR 2 ST 

4 INSTRUKTION 1 ST 
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 Användarhandledning för radiator 
 Läs noga igenom alla instruktioner innan apparaten används, så att du kan 

använda den på rätt sätt.  

 Spara bruksanvisningen. 

Kort beskrivning av produkten 

Radiatorn bygger på konvektionsteknik och har hög verkningsgrad och 

reglerbar effekt. Det finns även tillbehör att få, t.ex. turbo. Radiatorn har stabila 

fötter och står stadigt. 

Montering före användning  

Montera fötter och värmelement i den ordning som visas i bilden nedan: 

1. Placera radiatorn på en plan yta. 

2. Sätt in de två positionstapparna på fötterna i respektive hål på huvudenheten.  

3. Dra åt skruvarna för att fästa fötterna på huvudenheten. 

 

      

1 2 3
 

 

Tekniska parametrar: 

Modell Märkeffekt Märkspänning Märkfrekvens 

N15 2000 W 230 V~ 50 Hz 
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Användning 

1. Kontrollera före användning:  



A: Att värmekabeln och elsladden är hela. 

B: Använd minst 10 A uttag. 

2. Ställ upp radiatorn på en plan yta så att den inte välter. 

3. Det finns en strömbrytare och ett turbovred. Det finns 5 lägen. 

"II+  är 2 000 W och turbo. "I+  är 800 W och turbo. 

"0" är avstängt. 

"II" är endast 2 000 W. "I" är endast 800 W. 

4. Det finns ett termostatvred för att reglera värmen. Du kan vrida på vredet för att 

ställa in önskad värme. 

5. Om du inte längre vill använda radiatorn, stänger du av den med strömbrytaren 

och drar sedan ur kontakten. 

6. Om du vill flytta radiatorn, stänger du av den, drar ur kontakten och lyfter i 

handtaget på baksidan. 

Komponentbeteckningar 
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Kopplingsschema 

 

 

 

 

 

Anmärkningar 

1. Produkten är endast avsedd för hushållsbruk. 

2. Radiatorn får aldrig användas i närheten av brännbara föremål som t.ex. 

gardiner etc., explosiva föremål, föremål som lätt deformeras eller förstörs och 

i mycket dammiga utrymmen. 

3. Radiatorn får inte användas där den kan utsättas för stötar eller vältas omkull.  

4. Hålet på radiatorn får aldrig täckas över och inga föremål får stoppas in i 

radiatorn. Noggrann uppsikt krävs när radiatorn används i närheten av barn. 

5. Radiatorn får aldrig användas där det finns risk för regn eller fukt.  

6. Radiatorn får aldrig användas övertäckt. 

(När radiatorn är påslagen, får den inte användas för att öka luftfuktigheten 

eller torka kläder eller handdukar etc.) 

7. Slå alltid av och på med strömbrytaren, inte genom att sätta i och dra ur 

kontakten.  

8. Skruva fast fötterna innan  radiatorn används. 

9. Placera inte radiatorn direkt under ett eluttag. 

10. Samma kontakt eller eluttag som används för annan större elektrisk apparat får 

inte användas för radiatorn.  

11. Dra ur kontakten när ingen befinner sig i närheten. 

12. Om det blir något fel på radiatorn, stänger du av apparaten och drar omedelbart 

ur kontakten och skickar den till något serviceföretag.  

13. Värmekabeln är specialbehandlad och har lång livslängd. Använd inte någon 
annan värmekabel.  

14. Om kabeln skadas, måste den bytas ut av tillverkaren, reparatör eller liknande 

behörig person för att undvika risker. 



Varmluftutblås 

 

 Strömbrytare 

 Turbovred  

  (valfritt) 

 termostat 

 

Fötter 

Luftintag 

Turbo (valfritt) 

 

 

 

TERMOSTAT 

TURBO (ENDAST FÖR MODELL MED TURBO) 

 

VÄRMEELEMENT  

MOTOR 

INDIKATOR 

 

SÄKRING 

ÖVERHETTNINGSSKYDD 
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