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Kjære kunde!

Gratulerer med din nye VTC 1800 vifteovn. Du har kjøpt et 

moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å 

 betjene.

Denne håndboken gjelder for VTC 1800, som er en moderne 

vifteovn i hvit stilren design. Utvikling av nye produkter er en 

kontinuerlig prosess. Vi tar derfor forbehold om endringer av 

funksjoner og eventuelle trykkfeil.

Bli godt kjent med din nye vifteovn, les håndboken nøye og  

ta vare på den! Vær spesielt oppmerksom på produsentens 

merknader og råd for sikker bruk.

Vi håper du blir fornøyd med din nye vifteovn!

Med vennlig hilsen 

Beha Elektro AS 

PS: Vi gjør oppmerksom på at vifteovnen som er beskrevet i 

denne håndboken kun er beregnet for bruk i private hjem.

Spesifikasjoner: effekt (W)
Full effekt  (HI) 1800 W
Lav effekt  (LO) 900 W
220-240V  50/60Hz

Mål
H=245 x B=170 x D=145 mm
Vekt 1,85 kg

Termostat:  Elektronisk

TEKNISK DATA
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S I K K E R H E T / B R U K

•   Vifteovnen er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med begrensede 
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med 
mindre de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet av en  person med 
ansvar for deres sikkerhet.

• Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med ovnen.

•   Ovnen må ikke tilkobles strøm der den kan bli berørt av en person som bruker 
badekar eller dusj.

•  Ovnens tilgjengelige deler kan bli varme ved bruk. Barn må derfor holdes på 
avstand.

•   Vifteovnen må kun brukes som foreskrevet i bruksanvisningen. Andre bruks måter 
som ikke er anbefalt av fabrikant kan for årsake brann, elektrisk støt eller personska-
der.

•   Fjern emballasjen og sjekk at ovnen er i orden.  
Hvis du er tvil; la være å bruke den og kontakt forhandler.

•  Barn må ikke leke med emballasjen.

•   Før du tar ovnen i bruk må du forsikre deg om at strømtil førselen hos deg tilsvarer 
det apparatet er merket med.

•   Vis ekstrem varsomhet ved bruk i nærheten av barn, dyr,  invalide eller ovnen er 
ubevoktet.

•  Unngå å bruke skjøteledning, da det øker risikoen for brann.

•   Hold alltid i støpselet, aldri i ledningen, når du kobler fra  kontakten.

•   Ikke stikk fremmedelementer inn i ovnens åpninger, da det kan føre til elektrisk støt, 
brann eller skade på apparatet. Ovnen må på ingen måte blokkeres mens den er i 
bruk. For å unngå brann må ikke luftinntaket/luft utløpet blokkeres på noen måte. 
Ovnen må ikke plasseres på bløte underlag, som for eksempel seng, da åpningene 
kan bli blokkert.

•   Ovnen må være under konstant tilsyn ved bruk. Dra alltid ut støpselet når den ikke 
er i bruk.

VTC 1800

VIKTIG! 
Husk alltid på å dra ut støpselet før ovnen rengjøres eller flyttes.  
Det holder ikke bare å slå av bryteren.

Før du tar i bruk dette apparatet  
må du lese denne bruksanvisningen nøye
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S I K K E R H E T / B R U K VTC 1800

•   Denne vifteovnen er varm når den er i bruk. Unngå berøring for å forhindre brann-
skader. Bruk håndtaket når du skal bære ovnen. Brennbart materiale slik som 
 gardiner, møbler, tepper, puter, papir og klær etc. må holdes på forsvarlig avstand, 
minst 90 cm fra fronten på apparatet og minst 30 cm på  sidene og baksiden.

•   Ovnen inneholder elektriske komponenter. Den må ALDRI brukes i potensielle 
eksplosjonsfarlige rom, hvor det for eksempel befinner seg eksplosiver, kjemiske 
stoffer eller i  våtrom. Denne vifteovnen er KUN beregnet som generell tilleggs-
varme.

•   Vifteovnen er ikke beregnet for bruk i fuktige lokaler eller våtrom. Den må ikke 
benyttes nær badekar eller vaskeservanter.

•   Bruk ikke bensin, benzene, tynner, sterke vaskemidler osv. da de vil skade ovnen. 
Bruk ALDRI alkohol eller løsemidler til å vaske ovnen med.

•  Vifteovnen må ikke benyttes utendørs.

•   Ovnen er utstyrt med en termisk overlastvern for å unngå overoppheting.

•  Når overopphetingstemperatur er nådd, vil ovnen  automatisk slå seg av. Den vil slå 
seg på igjen når apparatet har kjølt seg ned.

•  Påse at produktet ikke velter, og benytt det kun i stående posisjon.

ADVARSEL! 
1)  Hvis ledningen er ødelagt må du kontakte forhandler eller kvalifisert 

verksted eller  service avd. for å få den skiftet ut.

2)  ADVARSEL: For å unngå overheting må ikke ovnen tildekkes.

3) Ovnen må ikke plasseres direkte under en stikkontakt.

4)  Ovnen må ikke brukes I nærheten av badekar, dusj eller  
svømme basseng.

5) Trekk alltid ut støpselet før du flytter eller  utfører service på ovnen. 

6) Ovnen må ikke settes i vann!

RENGJØRING AV OVNEN

Før rengjøring av ovnen MÅ ovnen frakobles strøm! 

Behas ovner er enkle å holde rene. Vifteovnen kan med jevne mellomrom støv suges 
utvendig gjennom gitteret i front og rillene bak (husk å ta ut støpselet fra stikkkon-
takten). Med lett fuktig klut kan ovenen rengjøres utvendig. Husk ikke bruk rengjø-
ringsmidler med slipende effekt, skuresvamper eller stålull. 

Filteret bak på ovnen kan med gjevne mellomrom taes ut og ristes for støv.  
Se bildeserie 1 til 5 side 5.
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F U N K S J O N E R / B R U K VTC 1800

Strømledning

En vifteovn er beregnet for hurtig oppvarming 
av kalde rom, og ikke som permanent varme

FRONT

Håndtak

Kontroll panel

Lampe

Luftutløp, 
frontgitter  
m/varmetråder 
og vifte bak

Blått LCD 
display med 
bakgrunns-
belysning

Svingbar ovn med
oscillerende fot

Skrue – holder 
gitter/filter på 
plass

Luftinntak og 
luftfilter

Hovedbryter
PÅ / AV

1

2

3

4

5

BAK
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B R U K VTC 1800

ROOM TEMP

LO HI AUTO

SET TEMP

Valg av ønsket 
temeratur ved 
”Auto innstilling”

Blå bakgrunns-
beslysning

Næværende 
romtemperatur

Lav effekt 
(900W)

Høy effekt 
(1800W)

POWER
Starter ovnen (Husk å sette på bryteren bak på ovnen)

TIMER
Aktiviserer temperatur-
innstilling, slik at man 
kan legge inn ønsket 
temperatur

+
Øker temperaturvalg når AUTO er aktivert 
eller øker tid når TIMER er aktivert.

-
Senker temperaturvalg når AUTO er aktivert 

eller reduserer tid når TIMER er aktivert.

OSC
Aktiviserer oscilleringen, 
ovnen vil lett svinge fra 

side til side.

AUTO 
innstilling

LCD DISPLAY

KONTROLL PANEL
Vifteovnen betjenes via kontrollpanelet.

Fig. 1

Ta ovnen forsiktig ut av plastposen og esken. Plasser ovnen på et jevnt 
underlag. Ovnen har veltesikring under, slik at ovnen slår seg av om 
den skulle tippe/velte (fig. 1). Sett bryteren på AV (o) bak på ovnen. 
 Sett støpselet inn i en 230 V stikkontakt. Slå på brytere bak (fig. 2).

Fig. 2

Strømbryter 
AV/PÅ

AV PÅ
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B R U K VTC 1800

ROOM TEMP

LO AUTO

SET TEMP

FUNKSJONER

 Slå ovnen på ved å trykke på ‘POWER’ knappen. LCD-
panelet vil vise gjeldende romtemperatur. Når du slår på 
ovnen, vil den være i standard varmemodus LO (Lav 
effekt) og ionisatoren vil slås på. En rød lampe i fronten 
bekrefter at ovnen har startet og  termostaten er i bruk.

AUTO
Ønsket temperatur i rommet

Trykk på ‘POWER’ knappen tre ganger for å få 
AUTO modus.

+ og -:  Når ovnen er i AUTO modus, vil LCD-panelet 
vise en ’SET TEMP’ indikator. Når du skal justere “SET 
TEMP”, trykker du på ’+’ knappen for å øke til ønsket 
temperatur, og på ’-’ knappen for å redusere til ønsket 
temperatur. LCD-panelet vil vise gjeldende temperatur 
etter ca. 10 sekunder etter innstillingen.

Når lufttemperaturen er 1 grad over den angitte tempera-
turen SET TEMP, vil ovnen koble seg ut.

Når lufttemperaturen faller 1 grad under den angitte 
 temperaturen SET TEMP, vil enheten koble seg inn 
igjen.

Merk: Det er normalt at ovnen slår seg AV og PÅ 
når den opprettholder den angitte temperaturen.

TIMER
Angi hvor lenge ovnen skal være på

TIMER-funksjonen lar deg angi hvor lenge ovnen skal 
være på, fra 0,5 time til 8,0 timer. Når du trykker på ‘+’ 
knappen, øker du tiden med 0,5 time hver gang og redu-
serer tiden med 0,5 time hver gang du trykke ‘-’ igjen. 
Ovnen vil være på i den angitte tiden som er stilt inn.

For å slå av ovnen trykk på power knappen. Elementet 
vil da kobles ut men vifta vil fortsette å gå til elementet er 
kjølnet. Da stopper vifta, og vifteovnen kan slåes helt av 
ved å trykke på AV-knappen bak på ovnen (fig. 2).

POWER:  1 trykk = LO

 2 trykk = HI

 3 trykk = AUTO

 4 trykk = TIMER

ROOM TEMP

ROOM TEMP

LO

LO

TIMER
Hr.

TIMER
Hr.

For å unngå overoppheting, 
må ovnen ikke tildekkes.



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

e-post: post@beha.no

www.beha.no

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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