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Värmefläkt modell Attack 9000 – Handbok

Inledning
Läs dessa instruktioner och bifogade säkerhetsbestämmelser innan du börjar 
använda din nya värmefläkt. Spara instruktionerna för eventuellt framtida bruk.

Vred på fronten
1. Funktionsväljare med fyra effektsteg 

2. Termostatvred 

Säkerhet
• Den här värmefläkten är inte lämplig för användning utomhus i fuktigt väder, i 

badrum eller andra våta eller fuktiga miljöer. 

• Observera att värmefläkten kan bli mycket varm och därför skall placeras på ett 
säkert avstånd från brännbara föremål såsom t ex möbler, gardiner och liknande. 

• Värmefläkten får inte täckas över. 

• Placera inte värmefläkten omedelbart under ett vägguttag. 

• Koppla inte in värmefläkten med tidur eller annan utrustning som kan starta 
fläkten automatiskt. 

• Värmefläkten får inte placeras i rum där brännbara vätskor eller gaser används 
eller förvaras. 

• Om förlängningssladd används skall den vara så kort som möjligt och alltid 
dras ut i sin helhet. 

• Andra apparater får inte anslutas till samma vägguttag som värmefläkten. 

• Om värmefläkten skall installeras permanent skall följande instruktioner följas:
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Värmefläkt modell Attack 9000 – Handbok

Användning
• Placera värmefläkten så att den står upprätt på ett stabilt underlag och på 

säkert avstånd från våta miljöer och brännbara föremål. 

• Koppla in värmefläkten till vägguttaget. 

• Ställ termostatvredet på maxtemperatur. 

• Värmefläkten startar när funktionsväljaren ställs in på något av de tre effektstegen. 

• När rummet når önskad temperatur kopplas värmeelementet delvis ur, så att 
endast 4500 W utnyttjas, medan fläkten fortsätter gå. När temperaturen sjunker 
kopplas resten av elementet in igen, så att effekten blir 9000 W igen. Denna 
process sköts automatiskt, så att rumstemperaturen hålls konstant.

Anm.
Den här värmefläkten är avsedd för rum på 70 m3. Om rumsvolymen är mindre 
kan du med fördel ställa in termostaten så att den bryter tidigare.

Tekniska specifikationer
Spänning/frekvens: 400 V, 50 Hz

Märkeffekt:  9 000 W

Inställningar:  4 (4500 W snabb, 4 500 W långsam, 9 000 W långsam,  
   9 000 W snabb)

Temperatur:  Steglöst justerbar 0-40 °C

Mått:   350 x 440 x 480 mm

Vikt:   11,8 kg

Skall säkras med 10 A

Hölje av stålplåt och målad med värmebeständig färg

Levereras komplett med sladd och stickpropp 



Box 207, 532 23  Skara


