
 
Vifteovn. VT 820 Cyber red 
Bruksanvisning. 

 

VIKTIG 
-Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for å unngå 
skader og farlige situasjoner. 
- Koble til ovnen der strømtilførselen er 230V, 10A sikring. 
- Ovnen må ikke brukes hvis den er ødelagt, har falt, har 
synlige skader eller ledningen er ødelagt. 
- Apparatet er kun ment som tilleggsvarme og ikke som 
hovedvarme kilde, og må kun benyttes under kontinuerlig tilsyn.  
-  Apparatet skal ikke benyttes av personer som ikke har
 forutsetninger for et ansvarlig bruk (inkludert barn), med
 mindre de er gitt lov til det (under tilsyn) av personer ansvarlige
 for deres sikkerhet
- Pass på at ovnen aldri kommer i kontakt med vann. 
- Barn må ikke leke med ovnen. Ikke stikke fingre eller 
gjenstander i ovnens åpninger. 
- Ovnen må kun brukes i horisontal stilling, på jevnt, flatt 
underlag. Gi ovnen god plass; minst 50 cm klaring rundt alle 
kanter, og 120 cm i front. 
- Det må ikke henge f.eks. klær eller gardiner over eller 
foran ovnen.   
- Hold luftinntak/luftutløp fri for hindringer for å unngå 
overheting. Støvtørk åpningene med jevne mellomrom. 
- Ovnen må aldri plasseres under en stikkontakt. 
- Reperasjoner/utskifting av deler må alltid utføres av 
fagkyndige. 
- ADVARSEL: 
Apparatet må aldri brukes i nærheten av badekar, dusj, 
servanter eller svømmebasseng. Hvis ovnen skal benyttes i 
baderom, må sikkerhetsforskriftene om avstand etterfølges. 
(se fig. 1) 
- Ovnen må ikke benyttes i noen form for kjøretøy, heis o.l. 
SIKKERHETSFUNKSJON: 
Hvis varmeelementene blir overhetet, slås ovnen 
automatisk av. I slike tilfeller gjør du følgende: 
- Trekk ut støpslet fra kontakten. 
- La ovnen være avslått i 10 min. 
- Sjekk at ovnen sto riktig plassert. 
- Sørg for fri luftstrøm ved å fjerne støv og eventuelle andre 
hindringer. 
- Støvsug gitteret om nødvendig. 
RENGJØRING: 
- Sett bryteren på "0". La ovnen bli kald. 
- Trekk ut støpslet fra kontakten. 
- Bruk fuktig klut på ovnens overflate. 
- Det må ikke komme vann på innsiden. 
- Ovnen må ikke dyppes i vann. 
- Luftåpningene kan støvsuges ca. 2 ganger i året. 
INNSTALLASJON. 
Ovnen plasseres på et trygt sted slik at luftinntak/luftutløp er 
uhindret. (Les under punkt "VIKTIG") 

BRUK 
Bryter og termostat 
Du har følgende innstillingsmuligheter: 

0 off (AV)Både vifte og 
varmeelementer er avslått 

  
1000W – Varm luft 

  2000W – Veldig varm luft 

 
Frostsikring 

  
"FROSTSIKRING" FUNKSJON: 
Frostsikring som aktiveres hvis temperaturen i rommet 
faller til under + 5 grader. 
 Dette apparatet samsvarer med EEC-direktiv Nr. 73/23 
(LVD) og EEC-direktiv nr. 89/336 (EMC) endret av  EEC-
direktiv nr. 93/68. 
 

 

 
 

 
Avfall 
Dette produktet må leveres til egnet mottak for 
elektriske produkter etter ferdig bruk 
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