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Montering- og bruksanvisning for varmelist type MPU
Varmeovnen leveres med ledning og plugg og er beregnet for horisontal vegg eller gulvmontasje.
Ovnen må ikke monteres rett under veggkontakt. Ved eventuell tildekking av ovnen kan det oppstå brannfare.
Ovnen må ikke installeres slik at person i badekar/dusj kan nå av/på-bryter eller andre av ovnens kontroller

Leveres med ledning og plugg for direkte tilkobling i støpsel
Dersom nettledningen er ødelagt, må den byttes enten hos
produsenten eller av autorisert personell for å unngå at det kan
oppstå fare.

Ovnen er merket med dette symbolet
For å unngå overopphetning, må den ikke tildekkes.
Barn yngre enn 3 år må holdes unna eller ha kontinuerlig tilsyn i nærheten av ovnen
Barn mellom 3 og 8 år skal bare slå av/på apparatet forutsatt at det er plassert eller installert i den
tiltenkte normale driftsposisjonen og at de har fått tilsyn eller instruksjon om sikker bruk av apparatet og
forstå farene som er involvert. Barn mellom 3 år 8 år skal ikke koble til, regulere, rengjøre ovnen eller
utføre brukervedlikehold.
Deler av dette produktet kan bli veldig varmt og forårsake forbrenning. Det må gis særlig
oppmerksomhet der barn og sårbare mennesker er til stede

Monteringsavstander:
Minste monteringsavstand til sidevegg:

2,0 cm.

Minste monteringsavstand til gulv:

5,0 cm.

Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett:

20,0 cm.

Monteringsarbeidet må kun utføres av autorisert installatør.
1.

Veggfestene plasseres minst 5,0 cm over gulvet i riktig stilling i forhold til festeanordningene på varmeovnen.
Skruer medfølger.

2.

Varmeovnen henges opp på veggfestene og vris i lås mot veggen.
Ovnen kan også monteres på gulvet nær veggen på spesielle gulvfester

Punkt 3 gjelder kun ovn for fast installasjon:
3.

Ovnen leveres med ledning og plugg. For fast installasjon
kuttes plugg vha. avbiter, og ledninger termineres i godkjent
veggmontert koblingsboks iht. følgende anvisning:
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Innfestingsmetode

Type
MPU 03
MPU 07
MPU 10
MPU 13

Montert m/ veggfeste

Montert m/ gulvfeste

Watt

A

B

L1

L2

H

300
700
1000
1300

83 mm
83 mm
83 mm
83 mm

min. 50 mm
min. 50 mm
min. 50 mm
min. 50 mm

560 mm
1105 mm
1600 mm
2100 mm

449 mm
990 mm
1490 mm
1990 mm

86 mm
86 mm
86 mm
86 mm
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Normal bruk
Ved første gangs bruk, vil ovnen starte i program 1 med innstilt rom-temperatur lik 21°C. Bruk OPP-/NEDknappene for å endre temperatur. Dette programmet kan brukes uten å stille inn ukedag og tid.

For korrekt bruk av program 2-10 må termostat settes opp ved å stille inn ukedag/time/minutt og valg av
program. Veiledning for dette på neste side.
Normal bruk - ukeprogram med komfort-/spare-temperatur (program 2-10)
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Oppsett av termostat for bruk av program 2-10

1. Trykk VELG-knappen, og hold i 3s.
“M” (Mandag) vil begynne å blinke

2. Trykk OPP-/NED-knappene for å
velge dag

3. Trykk VELG-knappen for å
bekrefte valgt dag. Valgt dag vil
slutte å blinke, og “HOUR” (time) +
de to tallene vil begynne å blinke

4. Trykk OPP-/NED-knappene for å
velge time

5. Trykk VELG-knappen for å
bekrefte valgt time. “MIN” (minutt)
+ de to tallene vil begynne å blinke

6. Trykk OPP-/NED-knappene for å
velge minutt

7. Trykk VELG-knappen for å bekrefte
valgt minutt. “PROGRAM” + de to
tallene vil begynne å blinke. Velg så
ønsket program og bekreft med
velg knappen. Ovnen er nå klar til
bruk i valgt program
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