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220-240V~ 50/60Hz  1500W  Class II 

 
Les manualen nøye før bruk. Ta vare på manualen. 

 

 



Sikkerhet 
 

Les manualen nøye før bruk. 
 La ikke små barn leke med ovnen.  
 Advarsel: Deler av ovnen kan bli svært varme og 

man kan brenne seg på den. 
 Sjekk alltid at ovnen brukes med korrekt voltstyrke. 
 Sjekk jevnlig strømkabelen. Ikke bruk ovnen hvis 

kabelen er skadet.  
 Plasser aldri ovnen inntil en strømkontakt. 
 La aldri ovnene eller strømledningen stå/ligge på noe 

varmt. 
 Advarsel: Ovnen må aldri tildekkes.  
 Plasser ovnen mer en 1meter fra brennbart 

materiale.  
 Ikke bruk sterke kjemikalier til rengjøring av ovnen. 
 Ikke stikk skarpe gjenstander inn i ovnen.  
 Prøv aldri å reparere ovnen selv. Det må gjøres av 

autorisert personell. Hvis strømkabelen er skadet ta 
den med til et service verksted for vurdering.  

 All reperasjon skal foretas av autorisert personell.  
 Koble aldri ovnen til en timer/smart- eller fjernstyrt 

kontakt.  
 Koble fra ovnen når den ikke er I bruk eller ved 

rengjøring. 
 Det er ikke anbefalt å bruke skjøteledning.  
 Ovnen blir varm ved bruk.  
 Må aldri senkes i vann eller brukes i fuktige 

omgivelser.  
 Bruk ikke ovnen ved basseng, dusj eller på bad. 



 Ikke bruk ovnen utendørs. Den kan bli våt og 
kortslutte. 

 Bruk ovnen kun til oppvarming. 
 Trekk alltid ut strømkontakten ved å ta tak ikontakten 

og ikke bare i ledningen. 
 Ved førstegangsbruk kan ovnen lukte svidd. Det er 

normalt da det kan svies av produksjonsolje og støv. 
 Plasser ikke gjenstander oppå ovnen. 
 La ikke ovnen stå på hvis den ikke kan passes på. 
 Betjen aldri ovnen hvis du er våt på hendene eller har 

badet. 
 Ikke bruk ovnen hvis rommet er mindre en 4m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Før bruk 
Plasser alltid ovnen på et jevnt og stabilt underlag. Ovnen har innebygd 
“Tip-Over” funksjon. Sjekk at den står slik at denne funksjonen virker. 

 
Ovnen bør ha klaring på ca 1m i alle retninger for trygg bruk og sørge for god 
luftstrøm.  
  

Bruke ovnen 
 

  
Ovnen har 2 varme posisjoner:             Elektrisk skjema 
I+II=1500W 

Plugg ovnen i en egnet strømkontakt.  
1) Vri termostat hjulet (midt posisjon) mot klokken. （Vri mot ON）for å komme 

til maks temperatur. 

2) For å sette på varme, trykk inn knappen“I”eller“II”. Trenger du rask og 

mye varme, trykkes begge knappene“I”og“II”inn for å oppnå maks effekt.  

(1500W.) 
3) Trykk på knappen igjen for å skru av varme. (Off). 
4)Tip-Over kontakten er lokalisert under ovnen. 
 



REGULERING MED TERMOSTATEN 
Når det er oppnådd ønskelig temperatur justeres termostat hjulet til ønsket 
innstilling. 

VEDLIKEHOLD 
Koble alltid fra strømmen og la ovnen bli nedkjølt først. 
1. Bruk f. eks en støvsuger til å rengjøre ovnen med. 
2. Rengjør ovnen med en fuktig fille. Legg aldri ovnen i vann. 
LAGRING 
1. Koble alltid fra strømmen ved lagring. Rengjør ovnen og legg den på et 

tørt sted. 
2. Ved oppbevaring over lengre tid, pass på at ovnen ligger tørt og mørkt. 
3. Legg ikke tunge ting oppå ovnen under lagring, den kan bli skadet. 
 

ADVARSEL 

-  MÅ IKKE TILDEKKES. 

- MÅ IKKE BRUKES PÅ BAD, I DUSJ ELLER I VÅTE ROM. 
- MÅ ALLTID STÅ RETT PLASSERT. 
- DEKK ALDRI TIL NOEN AV HULLENE PÅ OVNEN. 
- LA ALLTID STÅ VEKK FRA BRENNBART MATERIALE. 
- IKKE PLASSER OVNEN UNDER GARDINER ELLER INNTIL 

MØBLER. 
- IKKE PRØV Å REPARERE PRODUKTET SELV. BRUK AUTORISERT 

PERSONELL. 
 

 Dobbel isolert 
  
WEEE&ROHS CE 
 

 
Produktet skal kastes, resirkuleres etter lokale og nasjonale retningslinjer. I 
henhold til EU regler. Produktet skal aldri kastes i naturen eller på steder som 
ikke er godkjent mottak for elektrisk avfall. Produktet kan leveres inn der hvor 
det var kjøpt, de vil passe på at produktet blir behandlet korrekt. 
 
Importør : Norway Marine Supply AS 


