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KERAMISK VÄRMEFLÄKT 
VV 20 CDH 

 
Bruksanvisning (svenska) 

 

 

 

Läs bruksanvisningen noggrant före användning  
och spara den för framtida bruk. 



2 
 

1. Produktens egenskaper 

 2 effektstäg (1200W/2000 W) 
 Touchbrytare (Berörningsbrytare) 
 0.5-7.5 timmar tidur 
 Oscillerande  
 LED indikator visar vald funktion 
 Överhettningsskydd  
 Tippskydd 
 Avtagbart luftfilter 

 

2. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

Viktig information för din säkerhet och för korrekt användning av apparaten. 
 

 Apparaten måste alltid fritt kunna suga in respektive blåsa ut luft!  
 Apparaten får endast anslutas till växelströmsuttag med angiven spänning  

enligt typbeteckningsskylten! 
 Apparaten är uteslutande avsedd för normal användning i hushållet  

och inte för yrkesmässigt bruk. 
 Kom ihåga att sätt strömbrytaren på läge 0, dra ut stickkontakten från  

vägguttaget när värmefläkten inte brukas eller när den skall flyttas eller rengöras.  
 Värmefläkten är endast avsedd som extra värme och skall endast användas uder 

någons närvaro och uppsikt. 
 Ställ aldrig apparaten direkt under eller imot en väggkontakt. 
 Se till att ingen kan snubbla över nätsladden så att apparaten härigenom  

kan falla omkull. 
 Nätsladden får inte komma i beröring med apparatens heta ytor! 
 Om nätsladden uppvisar skador eller apparaten är så svårt skadad att dess elektriska 

delar inte längre är inkapslade måste den omedelbart kopplas bort från elnätet.  
 Om apparatens strömsladd är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes 

serviceombud eller en person med liknande behörighet. 
 Använd endast förlängningssladd som är godkänd för den effekt som apparaten 

kräver! 
 Se till att det inte kommer in främmande föremål i värmefläkten.  

Detta kan medföra fara för brand, elektriska stötar och att värmefläkten skaddas.  
 Använd inte apparaten i lättantändlig atmosfär (tex. i närheten av brännbara gaser 

eller sprayburkar)! Explosions- och brandfara! 
 Avståndet mellan apparaten och brännbart material (t.ex. gardiner),  

väggar eller andra byggnadsdelar måste vara minst 100 cm.  
 Se till att små barn inte kan få något tillfälle att leka med elektriska apparater! 
 Använd inte detta värmeelement utomhus. 
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 Apparaten får inte användas i rum med badkar, dusch eller simbassäng eller  
i närheten av handfat eller vattenanslutningar. 

 Värmefläkten är varm när den är i normal drift. Undgå att bar hud kommer i kontakt 
värmeytorna, och använd handtag när värmefläkten skall flyttas. Se upp för att 
stickpropp och nätsladd inte blir skaddad eller utsatt för belastning under 
förflyttning. 

 Produkten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad 
fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet eller kunskap om 
dess användning, såvida de inte har fått instruktioner avseende dess användning av 
någon som ansvarar för deras säkerhet 

 För att undvika fara på grund av att värmesäkringen oavsiktligt återställs, får denna 
apparat inte anslutas genom en extern kopplingsanordning, till exempel en klocka, 
eller till en krets där strömmen regelbundet stängs av och sätts på. 

 Produkten är till för bruk under uppsikt och inte för permanent uppvärmning  
 Efter att värmeelementet slagits på första gången eller efter att det inte har använts 

under en längre tid kan lukter sprida sig under en kortare tid. 
 Det är viktigt att kontrollera så att luftintag och utblås inte täcks för eller att kommer 

för gardiner eller möbler mm. Detta kan medföra skada på de objekt som kommer 
för nära värmefläkten 

 Stoppa inte in främmande föremål i apparatens öppningar! Risk för personskada 
(elchock) och skador på apparaten! 

 Skador som uppstått på grund av felaktig skötsel, felaktig användning och utan att 
säkerhetsföreskrifterna beaktats, medför att varje form av ansvar och garanti upphör 
att gälla! 

 
 
 
 
 
 Observera att symbolen till höger betyder: “Får ej övertäckas”. 
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3. Monteringsanvisning 

Ta försiktigt ut värmefläkten ur emballasjen, och skruva av fästringen  
som är till att fästa foten av glas. 

 
 

 Sätt glasfoten på plats och spänn fast den ordentligt med hjälp av fästringen. 
 

 

[Unit = värmefläkt    Glass Base= glasfot        Cover fixer = fästring] 
 
 Värmefläkten skall ställas i upprest läge på ett plant underlag innan den tas i bruk. 

 

4. Bekrivning av produkt 

 
[Front           Side           Bakside] 

1. Kontoll panel och styrning 
 
2. Luft uttag. 
 
3. Huvudbrytare. 
 
4. Handtag. 
 
5. Luftfilter med galler. 
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5. Användning 

Koppla värmefläkten till en spänning som motsvarar märkningen på värmefläkten. 
 
Huvudbrytare (placerad bak på värmefläkten,  nedanför luftfiltret) 
Tryck brytaren till position ”I” för att slå på produkten. Ett ljud kommer höras för att 
tala om att produkten är klar för att brukas. För att slå av värmefläkten, sätt 
huvudbrytaren på position ”O” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollpanel och styrning 
 

AV/PÅ  
Trykk på “ ” symbolen, och lampan för effekt kommer att lysa. Värmefläkten 
kommer att starta på lägsta effekt vilket är ca:1200W. Nästa gång symbolen berörs 
kommer alla funktioner att stoppas och värmefläkten försätts i ”vänteläge”. Lampan för 
effekt kommer då att släckas. 

 
EFFEKTREGLERING  
För att skifta mellan hög och låg effekt tryck  symbolen “ ”, och den valda effekten 
kommer att lysa. 
 
ROTERING (OSCILLERING) 
För att slå av och på roteringen, så att värmen sprids över ett område, tryck på symbolen 
märkt ” ” och det kommer lysa när roteringen är vald 
 
TIDSUR 
För att välja de antal timmar värmefläkten skall vara igång innan den automatiskt slår 
av tryck på symbolen ” ” och du välje längd på perioden. Ju fler gånger symbolen 
berörs ju mer ökar tiden med halv timmes intervaller. Maximal tid är 7,5 timmar. 
Värmefläkte kommer automatiskt att slås av, men var uppmärksam  på att värmefläkten 
skall brukas under uppsikt och är inte anpassad för permanent uppvärmning. Va 
speciellt uppmärksam att barn eller djur inte kommer åt produkten då den är i bruk, och 
speciellt om tidsuret är aktiverat. 
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 Fjärkontroll (gäller endast vissa modeller) 

 

      
 

 
 
Bruksanvisning för fjärkontroll 
Öppna batteriluckan på baksidan av fjärkontrollen genom att föra den bakåt. Sett in 4 st. 
AAA batterier, och var noggrann med att de placeras rätt. Sätt tillbaka batteriluckan och 
fjärkontrollen är klar för att brukas.  

 
De fyra knapparna har samma funktioner som de på kontrollpanelen.  
Rikta fjärkontrollen mot displayen på värmefläkten. Räkvidden är ca.6 meter.   

 

 

7. Rengöring 

Stäng först av apparaten och dra ut nätsladden ur väggkontakten! Rengör kåpan med en 
fuktig trasa, dammsugare eller dammvippa. Använd inga repande eller etsande 
rengöringsmedel! Använd aldrig lättantändliga rengöringsmedel som tex. bensin eller 
sprit.  
 
Livsfara! Det är förenat med livsfara att doppa elementet i vatten.   
 
Insugs- och utblåsningsmunstycken skall rengöras regelbundet med en dammsugare. 
Om apparaten inte skall användas för en längre tid skall det skyddas mot damm och 
smuts. Förvara värmeapparaten i originalkartongen med medföljande instruktioner på 
ett svalt och torrt ställe. 
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 Rensa luftfiltret ett par gånger i månaden om det är nödvändigt.  
 Luftfiltret skall tas bort och rengöras så som bilden visar. 

 

 
 

8.Teknisk data 

 

Model VV 20 CDH 

Spänning 230 Volt 

Frekvens ~ 50Hz 

Effekt Low (låg): 800W / High (hög) 1200 W 

Ljydnivå (dB) 50dB （på 1m avstånd） 

Tippskydd <45±5° 

Mått 246 x 256 x 807mm 

Vikt 4.7 kg 
 

9. Avfallshantering / Återvinning 

Uttjänta apparater skall lämnas till en godkänd återvinningsstation. 
Utslitna apparater ska göras obrukbara genom att nätsladden skärs av. 

Produkten innehåller återvinningsbara material. 
Kassera inte den här produkten som osorterat hushållsavfall. 

Kontakta din kommun för närmaste återvinningsstation. 
 

Adax AS, 3060 Svelvik 
Orderkontor +47 33771755 

Serviceavdelning: +47 33771783 
Se också: www.adax.no för tips och råd. 

Luftfilter 
Galler for filter 


