
SALAMANDER



Brugervejledning SALEMANDER

1. Vælg omhyggeligt hvor maskinen skal placeres.

 

 a) Maskinen må ikke placeres i nærheden af brændstoffer eller nær materialer som ikke tåler varme. 

  Hvis dette ikke er muligt, skal stedet hvor maskinen skal placeres beklædes med god termisk isolation, 

  som ikke er brandbart materiale.

 

 b) Vælg et tørt sted.

 

 c) Når maskinen er i brug skal krummebakken altid være på sin plads.

Denne maskine må ikke benyttes af børn eller mennesker som er fysisk eller psykisk ustabile, ej heller af mennesker 

med en lille erfaring med eller viden om maskinen, medmindre de kan assisteres af en anden person som påtager sig 

ansvaret for dem og som kan give dem korrekte informationer om brugen af denne maskine. Børn skal ligeledes 

overvåges således at de fastholder en sikker distance fra maskinen.

2. Maskinen bruger 230 V-50hz og skal tilsluttes et stik som stemmer overens med dette.

MASKINEN SKAL ALTID VÆRE TILSLUTTET TIL ET STIK MED JORDFORBINDELSE OG DER MÅ IKKE BRUGES T-TYPE 

ADAPTORER (SÅSOM MULTISTIK OG LIGNENDE).

3. For at tænde maskinen, drej knapperne i den ønskede position som automatisk vil tænde og slukke salamanderen,  

 og dermed holde temperaturen varm og stabil i forhold til knappens position 

 (position 1 er lav varme, 2 er medium og 3 er høj).

 Bemærk: I position 3 vil salamanderen arbejde i kontinuerlig tilstand.

4. Efter placering af gitteret i salamanderen, skal håndtagene fjernes således at de ikke bliver varme.  

 Manglende fjernelse af håndtag kan forårsage personskader.

5. Mens maskinen er i brug må de metalliske dele ikke berøres, da de når høje temperaturer.

6. FORSIGTIG

 STRØMMEN SKAL ALTID AFBRYDES FØR RENGØRING AF MASKINEN

 Rengør maskinen med en fugtig klud. Der må ikke anvendes vand ved rengøring af maskinen,

 ej heller må maskinen sættes under vand for at blive rengjort.

7. Sørg for at maskinen og bakken er kolde før rengøring påbegyndes.

8. I tilfælde af at der spildes vand på salamanderen, skal strømforsyningen straks slukkes og 

 tørres ordentligt inden den igen bruges.

9. Hvis ledningen er ødelagt eller flosset skal den erstattes af en speciel ledning som forefindes hos producenten 

 eller anden autoriseret virksomhed. Ledningstypen er HO7RN-F 3G 1,5mm2 af SEF 450, SEF 450I, SEF 650 eller 

 af typen HO7RN-F 3G 2,5mm2 af SEF 650I modellen.

OPMÆRKSOMHED

Før maskinen anvendes første gang skal den beskyttende plastik fjernes og maskinen skal vaskes med mildt  

rengøringsmiddel. Maskinen må ikke placeres i nærheden af brændstoffer eller nær materialer som ikke tåler varme. 

Hvis dette ikke er muligt, skal stedet hvor maskinen skal placeres beklædes med god termisk isolation,  

som ikke er brandbart materiale.


