
Introduksjon
Byggvifte som er beregnet for bruk til midlertidig oppvarming av tørre rom som: lager, 
bygg, verksteder, garasjer, låver og lignende.

Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk.  
Ta vare på den for fremtidig bruk.

Tekniske spesifikasjoner
Driftspenning:   230V ~ 50Hz
Maks. effekt:   2000W
Effekttrinn:      3 (650W, 1300W og 2000W)
Temperatur:    Justerbar 0-85°C
Dim.:     197x210x303mm
Vekt:    4,2kg
Krever minst en 10 A sikring
Hus av stålplate og varmebestandig lakk 
Leveres komplett med ledning og støpsel

Betjening

1. Funksjonsvelger med tre effektinnstillinger
2. Termostatbryter

Bruk
Viften må ikke tildekkes.

• Plasser varmeviften slik at den står oppreist på et fast underlag og i trygg avstand fra 
våte omgivelser og brennbare gjenstander.
• Koble varmeviften til strømnettet.
• Still termostatskiven på maksimal temperatur.
• Varmeviften slås på når funksjonsvelgeren er satt til en av de tre effektinnstillingene.
• Når rommet når ønsket temperatur, bør du dreie termostatskiven sakte mot klokken til 
varmeviften slår seg av. Varmeviften starter og stopper nå automatisk og holder romtem-
peraturen konstant.

Brukerveiledning
Varmevifte 2kW

Norsk
Art.nr.: IFH01-20   EL-nr.: 88 797 61



Sikkerhetsforskrifter
• Dette produktet kan brukes av barn og av personer med redusert fysisk, sansemessig 
eller mental kapasitet, eller personer som mangler erfaring med og kunnskap om produk-
tet, hvis de får veiledning eller instruksjoner om sikker bruk av produktet og forstår farene 
som er forbundet med bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Produktet må ikke 
rengjøres eller vedlikeholdes av barn, med mindre de er under oppsyn. 
• Produktet og ledningen skal oppbevares utilgjengelig for barn. 
• Produktet skal kobles til et jordet nettuttak. 
• Produktet er ikke beregnet for a brukes av personer (inkl. barn) med ulike funksjon-
shemninger eller av personer som ikke har kunnskaper om hvordan produktet brukes, 
hvis de ikke er under tilsyn eller får instrukser om bruk av produktet av en person som er 
ansvarlig for deres sikkerhet. 
• Barn skal holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med produktet. 
• Plasser produktet på et jevnt, flatt og stabilt underlag. Produktet skal ikke snus opp ned 
eller stå skjevt. 
• Merk at produktet blir varmt når det er i bruk, og derfor må plasseres på trygg avstand 
fra møbler, gardiner og lignende. 
• Produktet må ikke tildekkes, det kan forårsake brannfare. 
• Produktet må ikke plasseres rett under et strømuttak. 
• Produktet skal beskyttes mot støv og fukt. Det skal ikke plasseres utendørs i regnvær. 
• Produktet skal ikke strømtilkobles via et tidsur eller en lignende enhet som kan starte 
produktet. 
• Produktet skal ikke oppbevares i ram hvor det brukes eller oppbevares brannfarlige 
væsker eller gasser. 
• Ved bruk av en skjøteledning skal den være kortest mulig, og alltid helt utrullet. 
• Andre apparater skal ikke kobles til samme strømuttak som produktet er koblet til. 
• lkke bruk produktet i nærheten av badekar, dusj eller basseng. 
• Produktet skal ikke plasseres på kjøretøy som kan komme i bevegelse, eller slik at det 
kan velte. 
• Produktet må ikke brukes hvis strømkabelen eller støpselet er skadet. Av sikkerhets-
grunner skal strømledningen kun skiftes ut eller repareres av en elinstallatør eller et autori-
sert serviceverksted. Rådfør deg med forhandleren. 
• Slå av produktet og koble det fra strømuttaket før du utfører vedlikehold. 
• Produktet må ha fri klaring på 100 cm foran og bak, og 50 cm fri klaring på sidene.



Advarsel

• Visse deler av produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader. 
• Man må være spesielt oppmerksom når barn og personer med begrensede 
fysiske, sanselige eller mentale evner er i nærheten.
• Produktet skaI ikke tildekkes eller plasseres slik at inn- eller utluften blokkeres, 
da det kan medføre brannfare.

Rengjøring og vedlikehold
• Før du rengjør apparatet, koble det fra stikkontakten og la det avkjøles.
• Tørk av utsiden med en myk klut fuktet med mildt såpevann. Pass på at det ikke havner 
vann inni viften. Tørk av med en tørr klut.

Rengjørings- eller løsemidler skal ikke brukes til a rengjøre viften. 

Oppbevaring
• La viften kjølne før du setter den unna til oppbevaring. 
• Sett viften på et tørt og godt ventilert sted som er utilgjengelig for barn. 
• Etter lang tids oppbevaring skal viften rengjøres med støvsuger eller trykkluft.

lkke fjern viftens rist, men støvsug eller blås luft gjennom den. 
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