BRUKSANVISNING
KERAMISK VARMLUFTSVIFTE

MODELL: PTC-910T

KUN MENT FOR INNENDØRS BRUK
Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk og
ta godt vare på den for senere bruk.

INSTRUKSJON
Takk for at du valgte vårt produkt, Keramisk Varmluftsvifte. Hvert enkelt produkt er produsert med tanke på at det
skal være trygt, pålitelig og enkelt i bruk. Før du tar i bruk produktet, vennligst les nøye gjennom denne
bruksanvisning og ta godt vare på den for senere referanse.

VIKTIG FOR SIKKERT BRUK

•

Dette produktet kan benyttes av barn over 8 år, personer med redusert psykisk evne, sensorisk
eller mental evne, eller manglende erfaring og kunnskap dersom dette blir gjort under oppsyn.
Disse må bli gitt gode instrukser, få opplæring i trygg bruk av produktet og viser forståelser for de
farer som er til stede ved bruk.

•

Barn må ikke leke med produktet.

•

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten nøye veiledning.

•

Barn under 3 år bør holdes unna produktet eller overvåkes nøye.

•

Barn mellom 3 og 8 år skal kun få tillatelse til å slå produktet av eller på under forutsetning av at
produktet er plassert og installert for sikkert bruk. De må også bli veiledet og motta instruksjoner
i normalt bruk og forstå konsekvenser ved bruk.

•

Barn mellom 3 og 8 år skal ikke plugge til, regulere varmen eller utføre noen som helst rengjøring
eller vedlikehold på produktet.

•

MERK! Noen deler av produktet kan bli veldig varme og forårsake brannskader ved berøring.
Spesiell oppmerksomhet bør gis der barn og utsatte personer er tilstede.

•

Dersom strømledningen er skadet, må denne byttes ut av produsent, forhandler eller lignende
kvalifisert personale for å unngå fare.

•

MERK! Det er viktig å unngå fare som kan oppstå på grunn av en utilsiktet tilbakestilling via
termisk utkobling. Dette produktet bør derfor ikke kobles til ekstern bryter, for eksempel et tidsur
eller en fjernstyring.

•

VIKTIG! Produktet må ikke tildekkes da dette kan føre til overoppheting.

•

Produktet må plasseres så nært som mulig en stikkontakt.

•

Produktet må ikke benyttes i nærheten av badekar, dusj eller svømmebasseng.

KONTROLL PANEL
SYMBOL

FUNKSJON

“o”

AV

“Ⅰ”

Lav styrke (750W) med varm luft

“Ⅱ”

Høy styrke (1500W) med varm luft

“Ⅰ
“Ⅱ

”
”

Varm luft vifte trinn 1
Varm luft vifte trinn 2

SPESIFIKASJONER
Effekt innstilling: 750/1500W
Spenning:

AC220-240V 50Hz

Effekt:

1500W

INSTRUKSJONER FOR BRUK
Hvordan bruke produktet for oppvarming:
-

Koble produktet til en egnet stikkontakt, vær oppmerksom på innstillingen av bryter.

-

Vri på knappen til den peker mot “Ⅰ” og ovnen vil blåse varm luft.

-

Vri på knappen til den peker mot “Ⅱ” og ovnen vil blåse litt kraftigere med varmere luft.

-

Vri på knappen til den peker mot “Ⅰ

-

Vri på knappen til den peker mot “Ⅱ

” og ovnen vil blåse varm luft med bevegelse.
” og ovnen vil blåse varmere luft med bevegelse.

SIKKERHETSKNAPP I TILFELLE PRODUKTET VELTER:
Dette produktet er utstyrt med en sikkerhetsknapp i tilfelle produktet velter. Når du benytter produktet i en oppreist
posisjon på en flat og stabil overflate, vil sikkerhetsknappen være aktivert. Dersom det da skulle skje at produktet
velter, vil det automatisk slå seg av.

OVEROPPHETING:
-

Termostaten vil slå seg av dersom produktet blir overopphetet.

-

Overopphetning kan skje dersom det er til tetting av luftinntaket bak på produktet eller hindringer på forsiden.
Dersom dette skulle skje, må produktet kobles fra strøm og avkjøles i minimum 30 minutter. Fjern eventuelle
hindringer for luft og slå produktet på igjen.

-

Dersom produktet fortsatt ikke fungerer, ta kontakt med produsent, forhandler eller annet kvalifisert
personale.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD:
-

Det er ingen deler på innsiden av produktet som trenger ditt vedlikehold og service. Det ytre dekselet skal
ikke åpnes. Dersom dette dekselet tas av kan det forårsake skade på motor eller varmeelementer samt at
garantien vil opphøre. Dersom du har problemer med ditt produkt, eller strømledningen er skadet på noe
slags måte, MÅ det tas kontakt med produsent, forhandler eller annet kvalifisert personale.

-

Sørg for at produktet ikke er tilkoblet strøm samt at det er helt avkjølt, før det rengjøres.

-

Produktet må ikke rengjøres med vann og må ikke under noen omstendigheter bli vått.

-

Utsiden av produktet rengjøres ved bruk av en lett fuktig klut som ikke loer. (Det kan eventuelt benyttes en
liten mengde rengjøringsmiddel.)

-

Dersom det skulle bli nødvendig å fjerne støv eller lignende fra innsiden av fronten eller luftinntak bak, kan
det benyttes en vanlig støvsuger.

-

Sørg for at produktet er helt tørt før det tas i bruk.

-

Dersom produktet ikke skal benyttes over en lengre tidsperiode, er det best å sørge for at det er rent og ikke
fuktig før den så plasseres i en plastikkpose og lagres på et tørt sted.

-

Dersom produktet tas godt vare på og vedlikeholdes riktig, vil det vare i mange år og gi en økonomisk god
oppvarming.

Miljøinformasjon
Vær oppmerksom på at dette produktet er merket
med følgende symbol:
Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og
elektronisk avfall skal avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning,
håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr
til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til
forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren,
distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med
elektrisk og elektronisk avfall.

Garanti (gjelder Norge)
Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikasjonsfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett.
Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller lignende fremlegges som
dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at
apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved
forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert
personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besøk vår
nettside www.target.no [support], eller ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 6,-/min).
Markedsføres i Norge av:
Target United AS
Evjeløkka 3
1661 Rolvsøy
Post@target.no

