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MONTAGE- OCH BRUKSANVISNING
Bäste kund! Vi ber dig att innan du tar
apparaten i drift noga läsa nedanstående
instruktioner, som ger dig viktig
information för din säkerhet och apparatens
användning.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
• Du får enbart ansluta apparaten till ett på
föreskrivet sätt installerat jordat uttag.
Skulle du få problem med anslutningen
ska du kontrollera, att säkringen inte är
överbelastad p.g.a. andra strömförbrukande
enheter. För värmare rekommenderas en
separat säkring, eventuellt en trög säkring.
• Apparaten får enbart anslutas till
växelspänning enligt märkskylten!
• Vidrör aldrig spänningsförande delar!
Livsfara!
• Manövrera aldrig apparaten med våta
händer! Livsfara!
• Ta aldrig apparaten i drift, om den eller
nätkabeln är skadad. Risk för skada!
• Förvara eller använd inte lättantändliga
ämnen eller sprejer i närheten av apparat i
drift. Brandfara!
• Använd inte apparaten i lättantändlig
atmosfär (t ex i närheten av brännbara
gaser eller sprejburkar)! Explosions- och
brandfara!
• OBS! För inte in några främmande föremål i
apparatens öppningar! Risk för personskada
(elektrisk stöt) och skada på apparaten!
• OBS! Titta inte in i ljuset under längre tid!
• OBS! Apparaten/ skyddsgallret värms upp
mycket kraftigt under drift! Placera därför
apparaten på ett sådant sätt, att oavsiktlig
beröring är utesluten. Risk för brännskada!
• Lägg inga klädesplagg, handdukar eller
liknande över apparaten för att torka! Risk
för överhettning och brand!
• Inställningsvinkeln får inte ändras under
drift! Risk för brännskada! Låt apparaten
svalna innan du ändrar inställningen.
• Enbart under uppsikt är det tillåtet för barn
och personer under inflytande av läkemedel
att använda apparaten! Se till att barn inte
får några tillfällen att leka med elektrisk
utrustning!

• Kontaktuttaget måste alltid vara tillgängligt
för att möjliggöra snabb urdragning av
nätkontakten.
• Bruksanvisningen utgör en del av apparaten
och ska förvaras omsorgsfullt! Vid ägarbyte
måste anvisningarna följa med apparaten!
• Låt apparaten svalna innan du bär den och
ställer undan den för förvaring!
PLACERING
• Värmaren är bl. a. lämplig för väggdrift med
fast anslutning och måste monteras minst
2,1 m över golv!
• Apparaten får enbart tas i drift, om den har
monterats vågrätt. Det är likaså tillåtet att
montera värmaren i taket.
• Avståndet mellan skyddsgallret och
brännbara föremål (t ex draperier, väggar
och andra byggnadsdetaljer) måste uppgå
till minst 150 cm.
• Apparaten får enbart monteras på och under
icke brännbara material (inte trä el.dyl.).
• Placera resp. fäst aldrig apparaten direkt
under ett vägguttag!
• Eftersom apparaten avger strålningsvärme,
ska du se till att det inte finns några saker,
t ex möbler, mellan apparaten och de
personer resp. föremål, som ska värmas!
NÄTKABEL
• Nätkabeln får inte komma i beröring med
heta delar av apparaten!
• Dra aldrig loss kontakten ur uttaget med
hjälp av kabeln! Flytta aldrig apparaten
genom att dra i kabeln och använd inte
kabeln för att bära apparaten!
• Linda inte kabeln kring apparaten! Använd
inte apparat med pålindad kabel!
• Kläm inte fast kabeln, dra den inte över
vassa kanter, ovanför varma spisplattor eller
öppen låga!
MONTAGE
• Montage och anslutning av apparaten får
endast utföras av kompetent fackpersonal.
Innan elektriska arbeten påbörjas ska
installationen vara spänningslös!
• Vid montering av apparaten ska du
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tänka på var dolda ledningar finns
dragna. Var försiktig när du gör borrhål!
Ta inte apparaten i drift förrän den är
färdigmonterad.
IDRIFTTAGNING
• Efter inkoppling i samband med första
idrifttagning och efter längre driftsuppehåll
kan du kortfristigt känna en viss lukt.
RENGÖRING
• Koppla först bort apparaten från nätet.
• Sedan det svalnat går det att gnida av höljet
torrt.
• Vidrör inte kvartsstavarna med fingrarna,
eftersom du annars kan få fläckar och
förstöring.
• Reflektorn bör regelbundet rengöras
utvändigt med en pensel.
• Använd inga skavande och frätande
rengöringsmedel!
• Doppa aldrig ned apparaten i vatten!
Livsfara!
KUNDSERVICE
• Det är enbart tillåtet för auktoriserad
fackpersonal att utföra reparationer och
ingrepp i apparaten!
OBS! Obehöriga ingrepp leder till förlust av
alla garantianspråk.
• Genom icke fackmässigt utförda
reparationer kan betydande risker uppstå
för användaren!
TEKNISKA DATA
Märkspänning: 230 V/50 Hz
Märkeffekt: 1650+7W / 2000+7W
Dimensioner (BxHxD): 82,5x9,5x12,5 cm
Vikt ca: 3,35 kg
Skyddsform: IP65
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Main ofﬁce
Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00
mailbox@frico.se
www.frico.se
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For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se

