
BRUKSANVISNING    FG 1500, 2000, 2000T  Gulvovn 
 
Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk og ta vare på den. 
 
 
ELEKTRISK TILKOBLING 
 
Forsikre deg om at strømtilførselen hos deg tilsvarer det 
apparatet er merket med. 
SIKKERHETSREGLER 
 

1. Apparatet er kun beregnet til bruk innendørs.  
2. Barn må hindres fra å komme nær ovnen. 
3. Ikke stikke fingre eller gjenstander i ovnens åpninger. 
4. Trekk ut støpselet fra kontakten: 

a. Etter bruk 
b. I tilfelle feil under bruk 
c. Før rengjøring 
d. Før du flytter på den 

5. Slå av viften før den plasseres vertikalt. 
6. Forsikre deg om at ovnen plasseres på stabilt og jevnt underlag 
7. Ikke bruk ovnen foran eller nær åpent vindu. Regn kan forårsake 

elektriske ulykker/skader 
8. Ovnen må aldri legges i vann eller annen væske. 
9. Ovnen må ikke tildekkes, noe som kan medføre overheting når 

den er i bruk.. 
 

 
 
 

10.  Ovnen må ikke benyttes i fuktige omgivelser som baderom, 
svømmebasseng, dusj og våtrom. 

11. Det er ikke tilrådelig å utsette noen, spesielt ikke spedbarn og 
eldre, for langvarig, kald luftstrøm. 

12. Hold ledningen vekk fra varme overflater. 
13. Apparatet må ikke brukes i nærheten av åpne ildsteder. 

14. Ovnen må ikke brukes hvis: 
a. Ovnen eller ledningen er skadet. 
b. Ovnen har falt /veltet eller er skadet på annen måte. 

15. Reparasjoner av elektriske apparater må kun utføres av 
fagkyndig personell. Hvis apparatet av en eller annen grunn ikke 
virker, eller er ødelagt, henvender du deg til forhandler/autorisert 
service verksted, da reparasjonen krever spesialverktøy. 

16. Hvis apparatet brukes på annen måte enn beskrevet i 
anvisningen, er det på eget ansvar. 

17. Hold brennbart materiale som møbler, puter, tepper, papir, 
gardiner, klær osv., minst 1 meter fra ovnen. 

18. Hold luft-inntak/utløp fri for gjenstander: minst 1m i front og 50cm 
bak ovnen. 

19. Ovnen må ikke benyttes i rom med eksplosiv gass eller 
brennbare løsemidler. 

20. Apparatet må ikke brukes i rom som er mindre enn 4kvm. 
21. Ovnen er utstyrt med en sikringsfunksjon. Den slår seg 

automatisk av, i tilfelle overheting (for eksempel ved at luft-
inntak/utløp blir blokkert, motoren går tregt eller ikke i det hele tatt) 

22. Ovnen kan bli varm på enkelte steder når den er i bruk. Unngå 
berøring for å forhindre brannskader. 

23. Pass på å være tørr på hendene når du berører apparatet, 
støpselet eller ledningen. 

24. Du må ikke bruke metallskrubb til å rengjøre ovnen. Metallsplinter 
kan løsne og komme i berøring med apparatets elektriske 
komponenter og føre til kortslutning. 

25. Slå aldri av ovnen ved å dra ut støpselet. 
26. Hvis ledningen er skadet, må den skiftes av importør, serviceverkstedet 

til forhandler/importør eller annet kvalifisert personell, for å unngå 
ulykker. 

27. Ovnen må ikke plasseres direkte under en veggkontakt. 
28. Gulvovnen er en ovnstype som er kun beregnet som tilleggsvarme 

under kontinuerlig tilsyn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERELT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          FG 2000T  

1. Varmluftsutløp 
2. Termostat-innstiller 
3.  Funksjonsbryter 
4. Varsellampe 
5. Håndtak 
6. Ledning 
  * Kun modell FG 2000 T er utstyrt med vifte. 

 
BRUK 
 
• Sett inn støpselet i en veggkontakt 
• Still inn ønsket temperatur med termostat-innstilleren (2). 
• Still inn på følgende måte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• må aldri tildekkes. 
• Kun modell  FG 1500 har effekt 750/1500W. 

 
 
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 
 
Pass på at apparatet er kaldt før rengjøring og at støpselet er koblet fra 
kontakten. 
 
Bruk en fuktig, ikke dryppende, myk klut for utvendig rengjøring. 
Bruk et mildt rengjøringsmiddel slik at overflaten ikke ødelegges. 

 
 


