
Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden 
varmeblæseren tages i brug. Gem vejledningen for 
senere reference!

Elworks varmeblæser er en elektrisk varmeblæser 
til både privat og professionelt brug.
Varmeblæseren er udstyret med termostat og 
termosikring. Termostaten føler indgangsluft-
temperaturen, og styrer derved rumtemperaturen 
justerbart mellem 0-40°C. Termosikringen 
styrer udgangsluft-temperaturen og slukker 
varmelegemet ved overophedning. Dette giver 
en sikker anvendelse. Blæseren er ikke styret af 
termostaten, dvs. at blæseren ikke stopper når 
termostaten aktiveres!

Skal tilkobles minimum 16A sikring!

Brug af varmeblæseren

Funktionsvælgeren
Varmeblæseren har følgende funktionsindstillinger: 

 Kun ventilator

 4,5 kW. 

 9,0 kW.

Termostat
Termostaten kan indstilles fra 0-40°C. Start med 
at skrue termostaten på max, og opvarm rummet 
til den ønskede temperatur. Når den ønskede 
temperatur er opnået drejes termostaten mod 
uret indtil den slår fra. Herefter vil termostaten 
automatisk holde en konstant rumtemperatur.
Efter brug skru termostaten mod uret til min 
og skru funktionsvælgeren til trin  og lad 
varmeblæseren køle af i 2 min. 

Termosikring
Termosikring slår fra og slukker varmeblæseren ved 
overophedning. Forkert brug, eller hvis termostaten 
ikke slår fra (f.eks. ved en defekt). Hvis dette sker, 
fjern strømmen fra varmeblæseren og lad den 
køle af. Derefter benyttes en spids genstand til at 
trykke på reset-knappen. Når man hører et tydeligt 
klik betyder det at sikringen igen er aktiveret. Slut 
strømmen til og tænd for varmeblæseren.

Sikkerhedsadvarsel!
Varmeblæseren må ikke overdækkes.

Følgende instruktioner skal følges:
1. Tilslut kun varmeblæseren til 440V udtag
2.  Holdes udenfor børns rækkevidde. Bør ikke 

anvendes af børn.  
Varmeblæseren bør ikke anvendes, hvis den er 
beskadiget.

3. Bør ikke stilles under et strømudtag.
4. Ikke til udendørs brug, ej heller i fugtige rum. 

Brug aldrig varmeblæseren i badeværelse, 
bruser eller af nærheden af bassin/pool.

5. Fjern kablet fra varmeblæseren, når den ikke 
anvendes over længere tid.

6. Anvendes i rum med god ventilation, og 
placeres aldrig tæt på væg eller i et hjørne.

7. Holdes på lang afstand af let antændelige og 
eksplosive effekter. Holdes også på afstand af 
gardiner og lignende, som kan tildække enten 
luftindgang eller -udgang.

8. Det anbefales at tilkoble varmeblæseren en 
separat strømgruppe.

9. Brug ikke varmeblæseren sammen med 
timere eller andre produkter, som tænder den 
automatisk.

DK/N Brugsanvisning
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Varmeblæser 9kW m/400V CEE tilgang
Vare nr. 8-309-0

  

(1.) Funktionsvælger (2.) Termostat (3.) Reset-knap for termosikring (4.) Rumføler (5.) Cee stik 440V
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Fejlfinding

Problem Mulig grund Løsning

Varmeblæseren varmer 
ikke, kun ventilatoren 
kører:

•  Funktionsvælgeren står ikke på trin 
2 eller 3. 

•  Skru funktionsvælgeren til trin 2 eller 3.

•  Termostaten er slået fra •  Skru termostaten mod uret, indtil der høres en 
klik lyd.

•  Termosikring er slået fra •  Fjern strømmen. Tryk reset-knappen ind.  
Tilslut strømmen igen.

Unormal lyd: •  Varmeblæseren står ikke på et 
plant og stabilt underlag.

•  Stil varmeblæseren på et plant og stabilt 
underlag.
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S Bruksanvisning

Denna bruksanvisning bör läsas noggrant innan
värmefläktaren används. Förvara bruksanvisningen för
senare referens!

Elworks värmefläktare är en elektrisk värmefläktare
för både privat och professionellt bruk.
Värmefläktaren är utrustad med termostat och
termosäkring. Termostaten känner av ingångslufttem-
peraturen, och styr därigenom rumstemperaturen
justerbart mellan 0-40°C. Termosäkringen styr utgång-
slufttemperaturen och stänger av värmelementet vid 
överhettning. Detta ger en säker användning. Blåsaren 
styr inte termostaten, dvs. blåsaren stoppar inte när
termostaten aktiveras!

Ska minst anslutas med en 16A-säkring!

Använda värmefläktaren

Funktionsväljaren
Värmefläktaren har följande funktionsinställningar:

 Endast ventilator

 4,5 kW.

 9,0 kW.

Termostat
Termostaten kan ställas in från 0-40°C. Börja med
att vrida termostaten till maximum, och värm upp 
rummet till önskad temperatur. När önskad tempera-
tur uppnåtts vrids termostaten moturs tills den slår
ifrån. Därefter kommer termostaten  automatiskt
att hålla en konstant rumstemperatur.
Efter användning, vrid termostaten moturs till min
och vrid funktionsväljaren till trin  och låt värme-
fläktaren svalna i 2 min.

Termosäkring
Termosäkring slår ifrån och stänger av värmefläktaren 
vid överhettning. Felaktig användning eller om termo-
staten inte slår ifrån (t ex vid en defekt). Om detta sker,
stäng av strömmen från värmefläktaren och låt den
svalna. Använd därefter ett spetsigt föremål och tryck
på återställningsknappen (reset). När det hörs ett 
tydligt klick betyder det att säkringen är aktiverad igen. 
Sätt på strömmen och sätt på värmefläktaren.

Säkerhetsvarning!
Värmefläktaren får inte täckas över.

Följande anvisningar måste följas:
1. Anslut endast värmefläktaren till 440V-uttag
2. Förvaras utom räckhåll för barn. Bör inte användas 

av barn. Värmefläktaren bör inte överhettas om den 
är skadad.

3. Bör inte ställas under ett eluttag.
4. Använd den inte utomhus eller i fuktiga rum.

Använd aldrig värmefläktaren i badrum, dusch eller 
i närheten av bassäng/pool.

5. Avlägsna kabeln från värmefläktaren när den inte 
används under en längre tid.

6. Används i rum med god ventilation och får aldrig 
placeras nära vägg eller i ett hörn.

7. Placera den inte i närheten av lättantändliga och 
explosiva effekter. Inte heller i närheten av gardiner 
och liknande som kan täcka över antingen lufting-
ång eller luftutgång.

8. Värmefläktaren bör anslutas till en separat ström-
grupp.

9. Använd inte värmefläktaren tillsammans med 
timers eller andra produkter, som sätter på den 
automatiskt.
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Värmefläktar 9kW m/400V CEE-intag
Vare nr. 8-309-0

  

(1.) Funktionsväljare (2.) Termostat (3.) Återställningsknapp för termosäkring (4.) Rumsensor (5.) Cee-kontakt 440V
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Felsökning

Problem Mulig grund Løsning

Värmeblåsaren värmer 
inte, endast ventilatorn 
är igång:

•  Funktionsväljaren står inte på trin
2 eller 3.

• Vrid funktionsväljaren till trin 2 eller 3.

• Termostaten slås ifrån • Vrid termostaten moturs till ett klickljud hörs.

• Termosäkringen slås ifrån •  Stäng av strömmen. Tryck in återställnings
knappen (reset). Sätt på strömmen igen.

Onormalt ljud: • Värmeblåsaren står inte på ett 
plant och stabilt underlag.

•  Ställ värmeblåsaren på ett plant och stabilt 
underlag.


