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FOR DIN EGEN SIKKERHET
Før tilkobling av ovnen, påse at merke
spenningen på ovnen er i overenstemmelse 
med nettspenningen på stedet der ovnen 
monteres.  220230 V AC, 50 Hz.

Ovnen er kun beregnet for fast,  
horisontal montasje på vegg. 

Minste avstand til nærmeste 
brennbare bygningsdel er:
 Over ovnen:  70 cm
 Under ovnen:  50 cm
 Sideveis:  40 cm

Plasser brennbare gjenstander eller 
møbler i god avstand fra ovnen.

 La ikke dyr eller barn berøre eller 
leke med apparatet.

 Merk! Luftutløpsgrillen blir varm ved bruk.

 Heng ikke noe på varmeovnen. 
Ovnen må ikke brukes til tørking av klær.

 Bruk ikke varmeovnen i rom med 
 eksplosive gasser eller mens man bruker 
lettantennelige løsemidler, lakk eller lim.

SIKKER PLASSERING
Ovnen må kun brukes montert på vegg og 
kun i stående stilling, dvs. termostatspaken 
skal befinne seg på høyre side når du ser 
på ovnen.

Ovnen har vanlig fuktbeskyttelsesgrad. Den 
må ikke brukes i baderom eller på steder 
hvor den kan bli utsatt for vann. Ovnen har 
beskyttelsesklasse 2. Derfor er ikke jording 
nødvendig.

Før du installerer og tar i bruk dette apparatet  
må du lese denne bruksanvisningen nøye.
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MONTERT PÅ VEGG
Når man monterer ovnen på vegg, må 
man forsikre seg om at avstanden fra 
vegger og tak er slik som vist i fig. 1 hvis 
du plasserer ovnen under en hylle.

Bor hullene på veggen i henhold til 
avstandene som er vist i fig. 2 (bruk 
festebraketten som mal for de 2 øverste 
hullene). Sett inn plugger og skruene 
(disse finner du i esken) og fest deretter 
veggbraketten som sitter bak på ovnen. 
Heng deretter ovnen på braketten og 
skru inn sideskruen som fester ovnen til 
braketten, se fig. 3 og 4.

BRUK
Termostaten holder ønsket romtempera
tur ved at den automatisk slår ovnen på 
og av. Jo lenger mot ”max” man skyver 
hendelen for innstilling av temperatur, 
desto høyere blir temperaturen.

Stilling i tilsvarer ca. 5°C.

Stilling ”Max” tilsvarer ca. 30°C avhengig 
av rommets størrelse og antall varme
kilder.

BRUK AV TERMOSTATEN
I et rom eller i et hjørne hvor temperaturen 
er for høy (over 35°C) er det normalt at 
termostaten ikke kobler inn varmeovnen. 
I et rom hvor temperaturen er for lav (ca. 
5°C eller enda lavere) er det normalt at 
termostaten holder ovnen innkoblet til 
temperaturen blir høyere. For å velge riktig 
stilling på termostaten foreslår vi at du:

•	 Skyv	hendelen	mot	max-innstilling.

•	 	La	ovnen	stå	på	til	man	har	behagelig	
temperatur.

•	 	Skyv	hendelen	mot	”min”	til	du	hører	
et ”klikk” og ovnen slås av.

•	 Dra	hendelen	opp	igjen	(bare	litt),	i	
denne stillingen vil termostaten opprett
holde innstilt temperatur.

Hvis du ønsker permanent frostbeskytt
else lar du bryteren stå i stilling i

SIKKERHET I TILFELLE FEIL
I tilfelle overoppheting vil overopphetings
sikringen som beskytter varmeelementet 
automatisk slå av ovnen. Hvis dette skjer 
vil varsellampen fortsette å lyse selv om 
ovnen ikke er innkoblet.

Gjør følgende:

•	 Slå	av	ovnen	ved	å	trekke	ut	støpslet.

•	 	Fjern	årsakene	til	at	ovnen	kobler	seg	
ut eller blir for varm (for eksempel 
hindringer i luftuttaket eller under luft
inntaket): kontroller at ovnen er plassert 
riktig.

•	 La	ovnen	kjøle	seg	ned	i	15-20	min.

•	 Plugg	den	inn	igjen.

•	 Slå	på	ovnen.

VEDLIKEHOLD
Denne ovnen krever ikke noe spesielt 
vedlikehold. Vi anbefaler at du rengjør 
luftinntaket og utløpet minst to ganger 
pr. år med støvsuger for å fjerne støv fra 
varmeelementet.

•	 	Hvis	ovnen	må	repareres,	må	du	
 kontakte et autorisert serviceverksted.



BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN
Tlf:. 35 51 62 50   Fax: 35 51 62 60   Ordre:  35 51 62 70

epost: post@beha.no

www.beha.no

Avfallshåndtering
Dette apparatet er merket i samsvar med EUdirektiv 2002/96/EC om håndtering av 

 elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic EquipmentWEEE). Forsikre 

deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen 

helse eller miljø risiko. 

Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette 

 produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Levere det til et autorisert mottak for 

resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renova

sjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av 

dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet 

det.
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