
 
 

 

SVENSK 
 BRUKSANVISNING FROSTVAKT 

Art.nr 580000 
 

OBSERVERA 
Barn över 8 år och personer med begränsad fysik, sensorisk eller mental 

kapacitet eller personer med bristande erfarenhet eller kunskap om 
värmaren, får om de blivit instruerade och utbildade använda värmaren 

på ett säkert sätt samt att de förstår risken med ett felaktigt 
handhavande. 

Barn får inte leka med värmaren. 
 

Barn får inte heller rengöra eller underhålla värmaren utan tillsyn. 
 

Barn under 3 år måste hållas under ständig uppsikt så att de inte rör 
värmaren. 

Barn mellan 3 till 8 år får stänga av och på värmaren under normal 
funktion om den placerats och installerats på rätt sätt och att barnet fått 

instruktion om hur man använder värmaren för att på ett säkert sätt 
handha och förstå risken med ett felaktigt handhavande. Barn mellan 3 

till 8 år skall inte själva sätta i kontakten, rengöra eller utföra underhåll av 
värmaren. 

 
• Monteras alltid stående(lodrätt) med vredet underst på värmaren 
• Värmaren får ej monteras omedelbart under ett fast eluttag. 

• Fast installation skall utföras av behörig elinstallatör. 
• Värmaren får EJ ÖVERTÄCKAS 

 
Du ansvarar själv för att värmaren klarar att hålla exempelvis ett 

pumphus/vattenrör mm frostfritt. Kontrollera därför funktion o 
temperatur med jämna mellanrum. 

 
Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess 

servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer. 
 



ANVÄNDNING 
Kapslingsklass IP21, fuktskyddad skall ej installeras närmre än 60cm 

från ett vattenutkast. 
Skruva fast värmaren på väggen. 

Anslut värmaren till ett jordat uttag. 
Ställ in termostaten på önskat läge. 

 
Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) 

med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på 
erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner 
angående användningen av apparaten utav en person som ansvarar för 

deras säkerhet.  
 

Säkerställ att barn ej leker med denna produkt 
 

VARNING 
Vissa delar av denna apparat kan bli mycket varm och förosaka 

brännskador. Speciell uppmarksamhet på barn och personer med 
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga 

 
Information om kassering och återvinning av denna produkt. 

Observera att din produkt är märkt med följande symbol:   
Detta innebär att produkten inte ska blandas med vanliga 

hushållssopor, eftersom det finns särskilda insamlingsplatser för 
elektriskt och elektroniskt avfall. 

Privata hushåll inom EU kan återlämna sin använda utrustning till 
angivna insamlingsplatser utan kostnad. 
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DANSK 

BRUGSANVISNING FROSTVAGT 
Art.nr. 580000 

 
BEMÆRK! 

Børn over 8 år og personer med fysiske, sensoriske eller mentale 
handicap, eller personer med mangelfuld erfaring eller viden om 

varmeapparatet må anvende varmeapparatet, hvis de har modtaget 
instruktioner og undervisning 

sikkert og forstår risikoen ved forkert håndtering. 
Børn må ikke lege med varmeapparatet. 

 
Børn må heller ikke rengøre eller vedligeholde varmeapparatet uden 

opsyn. 
 

Børn under 3 år skal holdes under konstant opsigt for at forhindre dem i 
at røre ved varmeren. 

Et barn mellem 3 og 8 år kan tænde og slukke for varmeren under 
normal drift, hvis den er placeret og installeret korrekt, og hvis barnet er 
blevet instrueret i brug af varmeren på en sådan måde, at det på sikker 
vis kan betjene apparatet og forstå risikoen ved forkert betjening. Børn 

mellem 3 og 8 år må ikke selv koble varmeren til kontakten eller rengøre 
det eller udføre vedligeholdelse af apparatet. 

 
 

• Monteres altid stående (lodret) med drejeknappen nederst på 
varmeapparatet 

• Varmeapparatet må ikke monteres umiddelbart under en fast 
stikkontakt. 

• Fast installation skal udføres af en autoriseret elinstallatør. 
• Varmeapparatet må IKKE TILDÆKKES 

 
Du er selv ansvarlig for, at varmeapparatet kan holde f.eks. et 

pumpehus/vandrør m.m. frostfrit. Funktion og temperatur skal derfor 
kontrolleres med jævne mellemrum. 

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, 
dennes servicerepræsentant eller tilsvarende kvalificerede personer. 

 
 
 
 
 
 



ANVENDELSE 
Kapslingsklasse IP21, fugtbeskyttet, må ikke installeres tættere på en 

vandudledning end 60 cm. 
Skru varmeapparatet fast på væggen. 

Slut varmeapparatet til en stikkontakt med jord. 
Indstil termostaten som ønsket. 

Dette produkt er ikke beregnet til at blive anvendt af personer 
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, 
eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller 
modtager instruktioner i anvendelse af apparatet af en person, der er 

ansvarlig for deres sikkerhed. 
Sørg for, at børn ikke leger med dette produkt 

 
ADVARSEL 

Visse dele af dette apparat kan blive meget varme og forårsage 
brandskader. Vær særligt opmærksom på børn og personer med 

nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner. 
 

Information om bortskaffelse og genindvinding af dette produkt. 

Bemærk, at produktet er mærket med følgende symbol:  
Dette betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med det 

almindelige husholdningsaffald, men i stedet skal afleveres på den 
særlige plads for elektrisk og elektronisk affald. 

Private husholdninger inden for EU kan gratis aflevere det udtjente 
udstyr på den angivne indsamlingsplads. 
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NORSK 

BRUKSANVISNING FROSTVAKT 
Art. nr 580000 

 
MERK 

Barn over åtte år og personer med begrenset fysisk, sensorisk eller 
mental kapasitet eller personer med manglende erfaring med eller 

kunnskap om varmeren, kan bare bruke varmeren dersom de har fått 
opplæring om trygg bruk og dersom de forstår risikoen knyttet til feilaktig 

bruk. 
Barn må ikke leke med varmeren. 

 
Barn må heller ikke rengjøre eller vedlikeholde varmeren uten tilsyn. 

 
Barn under 3 år må holdes under konstant oppsikt slik at de ikke kommer 

i berøring av varmeapparatet. 
Barn mellom 3 og 8 år kan slå av og på varmeapparatet under normal 
funksjon hvis det plasseres og innstilles korrekt og hvis barnet har fått 
instrukser om hvordan man bruker varmeapparatet på en sikker måte 

samt at barnet forstår faren ved feil bruk. Barn mellom 3 og 8 år må ikke 
selv sette kontakten i, rengjøre eller reparere varmeapparatet. 

 
 

• Monteres alltid stående(loddrett) med knotten unders på varmeren. 
• Varmeren må ikke monteres umiddelbart under et fast eluttak. 

• Fast installasjon må utføres av kvalifisert installatør. 
• Varmeren må ikke TILLDEKKES 

 
Du har selv ansvar for at varmeapparatet skal klare eksempelvis å holde 

et pumphus/vanrør frostfritt. Kontroller derfor funksjon og temperatur 
med jevne mellemrom. 

 
 

BRUK 
Kapslingsklasse IP21, fuktighet beskyttet må ikke monteres nærmere 

enn 60 cm fra et vannutslipp 
Skru fast varmeren på veggen. 

Varmeren må koples til et jordet stikkontakt. 
Still inn termostaten på ønsket nivå. 

 
Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) 
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på 



erfaring og kunnskap, uten tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet 
av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 

 
Informasjon om kassering og gjenvinning av produktet.   

Legg merke til om produktet er merket med følgende symbol:   
Dette betyr at produktet ikke skal blandes med vanlig husholdningsavfall 

da det finnes spesielle innsamlingssteder for elektrisk og elektronisk 
avfall. Privathusholdninger i EU kan kostnadsfritt levere brukt utstyr til 

angitte innsamlingssteder. 
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SUOMI 
FI PAKKASVAHTI KÄYTTÖOHJEET 

Toute nro 580000 
 

HUOMAA 
Lapset yli 8 vuotta ja henkilöt joilla on rajallinen fysiikka, sensoriset tai 

henkiset kyvyt tai henkilöt joilta puutuu kokemusta tai tietoa 
lämmittimestä, saa jos he ovat saaneet ohjeita ja koulutusta käyttämään 

lämmittintä turvallisesti ja että he ymmärtää väärinkäytön vaaran. 
Lapser eivät saa leikkiä lämmittimen kanssa. 

Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa lämmitintä vartioimatta. 
 

Alle 3-vuotiaat täytyy pitää jatkuvassa valvonnassa, jotta ne eivät koske 
lämmitintä. 

 
Lapset välillä 3-8 vuotta saa sammutaa ja kytkeä lämmitimen päälle 

normaalin käytön aikana, jos se on sijoitettu ja asennettu oikein ja että 
lapsi on saanut koulutusta, miten käyttää lämmitintä turvallisesti ja 
ymmärtää väärinkäytön vaaran. Lapset välillä 3-8 vuotta ei saa itse 

laittaa pistoketta seinään, puhdistaa tai huoltaa lämmitintä. 
 

• Asenna aina pystysuoraan niin, että säädin on alhaalla. 
• Pakkasvahtia ei saa asentaa suoraan kiinteän sähköliitännän 

alapuolelle. 
• Hyväksyn asentajan on asennettava kiinteä asennus. 

• Pakkasvahtia ei saa PEITTÄÄ. 
 

Käyttäjä vastaa itse siitä että lämmitin pystyy estämään esimerkiksi 
pumppua tai vesiputkea jäätymästä. Tarkista toiminta ja lämpötila 

säännöllisesti. 
 

KÄYTTÖ 
Kotelointiluokka IP21, kosteussuojattu ei saa asentaa lähemmäksi kuin 

60 cm vedenpoistosta. 
Kiinnitä pakkasvahti seinään. 

Liitä pakkasvahti maadoitettuun pistorasiaan. 
Säädä termostaatti haluttuun asentoon. 

 
Tätä lämmitintä ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan 
lukien lapset), joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kykyt on vajavat 
tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei niitä valvo ja opasta laitteen 

käytössä henkilö joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan.  



 
Varmista, että lapset eivät leiki tämän tuotteen kanssa. 

 

VAROITUS 
Jotkut osat tässä laitteesa voi tulla hyvin kuumaksi ja ajheutaa 

palovammoja. Erityistä huomiota lapsiin ja henkilöille joilla on fyysinen tai 
henkinen toimintakyky. 

 
Tietoja jätteiden ja tämän tuotteen kierrättämisestä. 

Huomaa, että tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:  
Tämä tarkoittaa sitä että tuotetta ei saa hävittää tavallisen 

kotitalousjätteen mukana, koska on olemassa erilliset keräyspisteet 
sähkö-ja elektroniikkalaiteromuille. 

Kotitaloudet EU sisällä voivat palauttaa laitteet keräyspisteisiin ilmaisena. 
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