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Side 2 

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 
 

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 
2. Brug kun varmeblæseren efter de forholdsregler, der er beskrevet i 

brugsanvisningen. 
3. Tilslut kun varmeblæseren til et 400V strømudtag, som er monteret af en 

autoriseret person. 
4. Varmeblæseren må ikke benyttes af børn eller umyndige personer.  
5. Undgå at bruge forlængerledninger, men hvis det er absolut nødvendigt, så benyt 

en der er så kort som mulig, og sørg for den er udstrakt.  
6. Brug ikke varmeblæseren hvis ledningen eller stikket er i stykker eller hvis 

blæseren har en funktionsfejl. Blæseren skal repareres på et autoriseret 
serviceværksted. 

7. Sluk for varmeblæseren og træk stikket ud før den flyttes eller rengøres. Træk 
altid stikket ud, hvis den ikke er i brug. 

8. Nettilledningen kan og må kun udskiftes på et autoriseret serviceværksted.  
9. Stik ikke fingrer eller andre ting ind i varmeblæseren – det kan medføre skade, 

brand eller elektrisk chok.  
10. Bloker ikke nogen af åbninger på varmeblæseren. Den må ikke overdækkes. 
11. Placer aldrig varmeblæseren på en ujævn overflade. 
12. Overdæk ikke ledningen. Placer den, så man ikke snubler i den. 
13. Varmeblæseren bliver varm, når den er i brug – rør derfor ikke ved den - brug 

håndtaget, hvis den skal flyttes. 
14. Brug ikke varmeblæseren i våde eller fugtige rum. Placer den aldrig i nærheden 

af badekar, pool eller lignende. Den må heller ikke bruges i rum, hvor der 
opbevares letantændeligt materiale eller kemikalier. 

15. Varmeblæseren må ikke benyttes udendørs. 
16. Tilslut ikke andre apparater til samme stikkontakt. 

 
 

FUNTIONSPANEL 
 
Funktionspanelet, der sidder på fronten af varmeblæser, består af 2 drejeknapper: 
termostat (venstre knap) og funktionsknap (højre knap). Funktionsknappen har 4 
positioner. 
 
O = OFF/SLUK 
1 = Kun blæsemotoren kører – der produceres ikke varmt luft (55W). 
2 = Lav blæsefunktion + varme ved lav styrke (4500W). 
3 = Lav blæsefunktion + varme ved høj styrke (9000W). 
4 = Høj blæsefunktion + varme ved fuld styrke (9000W). 
 
Termostat: Drej termostaten mod  
højre for at øge temperaturen og  
mod venstre for at mindske  
temperaturen.  
Reset-knap: = nulstille (se sikkerhedsforanstaltninger næste side). 
 

INSTALLATION OG BRUG 
 
Sørg for at varmeblæseren ikke har nogen synlig skader eller fejl inden den tages i brug. 
Placer den på en stabil og jævn ikke brandbar overflade. Placer den minimum 1 meter 
fra vægge. Placer den aldrig direkte under en stikkontakt.  



Side 3 

 
Tilslut varmeblæseren til strømudtaget. Drej termostaten så langt til højre som muligt. 
Drej herefter funktionsknappen om på den ønskede funktion.  
 

TERMOSTAT 
 
Termostaten fastholder den ønskede temperatur. 
Den ønskede temperatur indstilles således:  

- Drej termostaten så langt til højre som muligt. 
- Drej funktionsknappen om på den ønskede funktion. 
- Når den ønskede varme i rummet er nået, drejes termostaten langsomt mod 

venstre indtil der høres et klik – drej ikke knappen længere. Varmeblæseren vil nu 
automatisk fastholde denne temperatur.  

 
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 

 
Varmeblæseren er udstyret med en overophedningssikring, der automatisk slår den fra, 
hvis den bliver for varm indvendig. Hvis dette sker, skal varmeblæseren omgående 
slukkes og stikket tages ud af stikkontakten. Lad varmeblæseren køle af i minimum 10 
minutter og nulstil (reset) den, ved at stikke en blyant ind i det lille reset hul på fronten 
(mellem de 2 drejeknapper). Tilslut varmeblæseren igen og tænd for den som tidligere. 
Der er som regel en grund til, at varmeblæseren overopheder; tjek om varmeblæseren 
er tildækket, om den er placeret for tæt på vægge eller andre objekter. Tjek om 
forskærm eller bagskærm (gitterene) er tildækket eller om propellen er tilstoppet. 
Udbedre problemet selv, hvis muligt ellers skal varmeblæseren sendes til reparation på 
et autoriseret serviceværksted.  
 

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 
 
Rengør varmeblæseren jævnligt. 
Varmeblæseren skal rengøres med en støvsuger eller kompressor. Fjern ikke bag- eller 
forskærmen, men blæs igennem dem i stedet.  
Tør ydersiden af med en let fugtig klud. Brug aldrig ætsende eller opløsende 
rengøringsmidler til rengøring. Husk altid at slukke varmeblæseren og tage stikket ud af 
stikkontakten inden rengøring. Hvis varmeblæseren ikke skal bruges i en længere 
periode, skal den opbevares i emballagen på et tørt og støvfrit sted. 
 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
 
Effekt:  9000 W 
 
Strømudtag: 400 V – 50 Hz 
 
Indstillinger: 4 (55W hurtig, 4500W langsom, 9000W langsom, 9000W hurtig) 
 
Temperatur: Termostatstyring: 0-40°C 
 
Mål:  H: 48cm x B: 35cm x D: 44(48)cm 
 
Vægt:  11,8 kg.  
 
Behøver min. 10A sikring. 
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