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Avfallshåndtering
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av
elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). 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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Tekniske spesifikasjoner

Beregnet for 230 volt. 50Hz. tilkobling. Nødvendig sikringsstørrelse er 10 Amp.

Modell Reguleringstrinn Passer til bruk i rom
(watt) med areal (m²)

VT520 0 / 800 / 1200 / 2000 20-25 m²

Vedlikehold

Husk å ta pluggen ut av stikkontakten før renholdet begynner.

1. Når vifteovnen trenger rengjøring, tørkes den av med en støvklut. Vask ikke med
vann, slik at vann trenger inn i ovnen. Du kan også støvsuge den for å fjerne mest
mulig støv og lo som kan legge seg inne i ovnen.

2. Dersom det skjer noe galt med ovnen, skal du ikke selv forsøke å reparere den.
Reparasjoner må kun utføres av autorisert personell/serviceverksted.

V E D L I K E H O L D

HÅNDBOK
Råd om bruk av VT 520 vifteovn

VT 520

Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen før bruk
og ta vare på den.
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Kontrollampe

Kjære kunde!

Gratulerer med ditt nye

Beha produkt. Bli godt

kjent med din nye vifte-

ovn, les håndboken nøye

og ta vare på den! Vi tar

forbehold om endringer

av funksjoner og

eventuelle trykkfeil.

Vi håper du blir fornøyd

med din nye VT 520 vifte-

ovn!

Med vennlig hilsen

Beha Elektro AS

Viktige sikkerhetsdetaljer
1. Vifteovnen skal kun benyttes på flatt underlag,

slik at ovnen står støtt og ikke velter.

2. Bruk ikke vifteovnen i nærheten av eksplosive eller
brennbare ting.

3. Sørg for at pluggen er stukket helt inn i stikkontakten,
slik at dårlig kontakt ikke fører til overoppheting av
pluggen.

4. Når pluggen skal tas ut av stikkontakten, trekk alltid
i pluggen og ikke i ledningen.

5. Pass på at barn, dyr og lignende ikke velter ovnen.

6. Ovnen må ikke tildekkes.

NB! Vifteovnen er en ovnstype som kun
er beregnet som tilleggsvarme under
kontinuerlig tilsyn.

Praktisk bruk av ovnen

1. Sett pluggen inn i en stikkontakt for 230Volt, 50Hz. tilkobling.

2. Vifteovnen er utstyrt med en 5 trinns bryter for trinnregulering.

Sikkerhetsanordninger

1. For å unngå skade eller fare ved eventuell overoppheting av vifteovnen, er ovnen

utstyrt med en overopphetingssikring som kutter ut strømmen til elementet dersom

ovnen blir overopphetet. Først når temperaturen har sunket igjen til et lavere nivå,

vil elementet avgi varme.

2. Dersom produktet kortslutter, ”går” (katastrofe-) sikringen som er innebygget i vifte-

ovnen.

3. For å få rask oppvarming av rommet, settes bryteren for trinnregulering på maks

effekt; dvs. 2000 watt. Når ønsket temperatur er nådd, skrus effekten ned, slik at

rommet ikke blir for varmt.

4. Still inn termostaten på maksimum, og velg ønsket effekttrinn. Så snart rommet har

nådd ønsket temperatur, dreies termostatknappen i retning mot urviseren inntil

termostaten slås av (du hører et klikk). Termostaten vil nå opprettholde temperaturen

på den ønskede (innstilte) temperaturen, ved at termostaten slår ut og inn. I særlig

kalde perioder av året, kan innstilling på et av de laveste effekttrinnene føre til at

det ikke blir varmt nok i rommet. Velg da et høyere effekttrinn.

P R O D U K T B E S K R I V E L S E

Bærehåndtak (bak)

Frontgitter

Bryter for
trinnregulering

Termostatknapp

Front

Symboler og funksjoner:
2000 watt

1200 watt

800 watt

Bare vifte
(uten varme)

AV
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