
1 Læs instruktionerne - alle 

sikkerhedsinstruktioner vedrørende anvendelse 

bør læses, før systemet bruges.  

2 Behold instruktionerne - 

sikkerhedsinstruktionerne og brugsanvisningen 

bør gemmes til fremtidig reference.  

3 Respekter advarslerne - alle advarsler på 

enheden samt i brugerinstruktionerne skal 

efterkommes.  

4 Følg instruktionerne - alle 

betjeningsinstruktioner og brugsanvisninger bør 

følges.  

5 Rengøring - træk systemets enheder ud af 

stikkontakten før rengøring. Brug ikke flydende 

rensemidler eller aerosolmidler. Brug kun en tør 

klud til rengøring. 

6 Tilbehør - undgå at anvende tilbehør, som ikke 

er anbefalet af producenten, da det kan forårsage 

ulykker.  

7 Vand og fugt - undlad at anvende denne enhed 

i nærheden af vand - for eksempel tæt på et 

badekar, en vaskebalje eller en køkkenvask eller i 

en våd kælder, nær en swimmingpool, i en 

ubeskyttet udedørs installation eller et andet 

område, som kan klassificeres som fugtigt.  

8 Tilbehør - placer ej denne enhed på et ustabilt 

stativ, et treben eller på et beslag eller en hylde. 

Denne enhed kan falde ned og forårsage alvorlig 

personskade eller beskadigelse af enheden. Brug 

kun et stativ, et treben eller en hylde, som 

anbefales af producenten - eller sælges sammen 

med produktet. En hvilken som helst montering 

af hylden bør følge producentens instruktioner og 

indebære brug af monteringstilbehør, som 

anbefales af producenten. Kombinationen af 

apparatet og en vogn bør flyttes med 

forsigtighed. Pludselige stop, stor kraft og ujævne 

gulve kan forårsage, at apparatet og vognen 

begge vælter.  

9 Ventilation - åbninger i kabinettet, hvis der 

findes nogen, er tiltænkt til ventilation samt 

pålidelig drift af enheden samt for at beskytte 

den mod overophedning. Disse åbninger må ikke 

blokeres eller dækkes til. Denne enhed bør ikke 

placeres på en indbygget installation, medmindre 

der er ordentlig ventilation eller producentens 

instruktioner overholdes. Sørg for, at der er en 

afstand på mindst 50 mm rundt om forenden, 

bagsiden og enhedens sider for ordentlig 

ventilation.  

10 Varmekilder - enheden må ikke installeres i 

nærheden af varmekilder som radiatorer, ovne 

eller andre apparater, som afgiver varme.  

11 Åbne flammer - der må ikke placeres nogen 

åbne flammer, såsom tændte lys, på enheden.  

12 Strømkilder - enheder bør kun anvendes med 

den type strømkilder, som er indikeret på 

markeringsmærkaten. Hvis du ikke er helt sikker 

på, hvilken type strømkilde, du skal anvende. Så 

konsulter din forhandler eller den lokale 

elleverandør. For enheder, som kører på batterier 

eller lignende strømkilder, skal du se i 

"Installationsog brugerinstruktionerne". 

13 Jordforbindelse eller polarisering - denne 

enhed kan være udstyret med et stik til 

polariseret vekselstrøm (et stik hvor det ene ben 

er bredere end det andet). Dette stik kan kun 

sættes i stikkontakten på én måde. Dette er en 

sikkerhedsforanstaltning. Hvis du ikke kan sætte 

stikket helt ind i stikkontakten, så prøv at vende 

stikket. Hvis stikket stadig ikke passer, så kontakt 

din elektriker og få stikkontakten skiftet. Forkast 

ikke sikkerhedsformålet med det polariserede 

stik. Ellers kan denne enhed være udstyret med 

et 3-benet stik med jordforbindelse. Dette stik 

kan kun sættes i stikkontakter med 

jordforbindelse. Dette er en 

sikkerhedsforanstaltning. Hvis du ikke kan sætte 

stikket ind i stikkontakten, så kontakt din 

elektriker for at få stikkontakten udskiftet. 

Forkast ikke sikkerhedsformålet med stikkets 

jordforbindelse.  

14 Beskyttelse af strømkabler - 

strømtilførselskabler bør føres ad en rute, så det 

er usandsynligt, at der trædes på dem eller at de 



bliver klemt under objekter, som placeres oven 

på dem. Hold især øje med kabler og stik, 

stikdåser og det sted, hvor kablet kommer ud af 

apparatet.  

15 Overbelastning - undå at overbelaste 

stikkontakter og forlængerledninger, da dette kan 

forårsage brand eller elektrisk stød.  

16 Fremmedlegemer og væske - skub aldrig 

fremmedlegemer af nogen slags ind i enheden 

gennem åbningerne, da de kan komme til at 

berøre farlige spændingspunkter eller kortslutte 

interne dele og dermed forårsage brand eller 

kortslutning. Spild aldrig nogen former for væske 

ned i enheden.  

17 Servicering - forsøg ikke at servicere denne 

enhed selv, da åbning eller fjernelse af kabinettet 

kan gøre farlig spænding tilgængelig eller 

forårsage andre farer. Al servicering skal 

foretages af kvalificeret servicepersonale.  

18 Skader, som kræver reparation - træk stikket 

ud af stikkontakten og lad kvalificerede teknikere 

tage sig af reparation under følgende vilkår:  

• Hvis strømkablet eller stikket er beskadiget.  

• Hvis der er spildt væske på - eller der er faldet 

fremmedlegemer ned i enheden.  

• Hvis enheden er blevet udsat for regn eller 

vand.  

• Hvis enheden ikke fungerer normalt, når 

instruktionerne følges. Juster kun de 

kontrolknapper, som dækkes af 

brugerinstruktionerne, da forkert justering af 

andre knapper kan resultere i skader og ofte vil 

nødvendiggøre omfattende reparation af en 

kvalificeret tekniker, for at enheden igen kommer 

til at fungere normalt.  

• Hvis enheden er blevet tabt eller beskadiget.  

• Hvis enhedens præstation ændrer sig drastisk; 

dette indikerer behov for reparation.  

19 Reservedele - hvis det er nødvendigt med 

reservedele, så sørg for, at serviceteknikeren 

anvender dele, som er specificeret af 

producenten eller dele, som har de samme 

karakteristika som de originale dele. 

Uautoriserede udskiftninger kan forårsage brand, 

elektriske stød eller andre farer.  

20 Sikkerhedscheck - ved afslutning af servicering 

eller reparation af enheden, bør man bede 

teknikeren om at udføre et sikkerhedscheck, så 

man er sikker på, at enheden virker som den skal.  

21 Lys - for yderligere beskyttelse af enheden 

under tordenvejr eller hvis den efterlades uden 

opsyn eller ubenyttet i længere perioder, bør 

stikket trækkes ud af stikkontakten og 

kablesystemet frakobles. Dette vil forhindre, at 

enheden bliver beskadiget på grund af lyn eller 

nedfaldne ledninger.  

22 Frakobling - for at frakoble denne enhed 

fuldstændig fra strømkilden, skal stikket tages 

helt ud af stikkontakten. Denne enheds strømstik 

bør altid være tilgængelig og anvendelig, så 

enheden hurtigt kan frakobles strømkilden.  

 

Udtjente elektro- og elektronikprodukter 

Udtjente elektro- og elektronikprodukter 

skal samles sam- men og indleveres på 

genbrugsstationen for miljøvenlig 

behandling (i henhold til de europæiske 

direktiver for elektro- og elektronikaffald). 

Anvend de nationale genanvendelses- og 

indsamlingssy- stemer til bortskaffelse af elektro- og 

elektronikaffald. 

Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt affald. 

Brugte batterier skal bortskaffes ved de lokale 

indsamlingssystemer. 

 

Overensstemmelseserklæring (Europa) 

Dette produkt opfylder med hensyn til 

konstruktion og drifts- forhold de europæiske 

direktiver og de supplerende nationale krav. 

Overensstemmelsen er påvist med CE-mærket. 

 

 



 

Advarselshenvisninger 

Under advarselshenvisninger viser tekstadvarsler art og 
omfanget af føl- ger, hvis forholdsregler til at forhindre farer 
ikke følges. 

Følgende signalord er definerede og kan forekomme i det 
foreliggende dokument: 

 

 FARE:  

FARE betyder, at der kan forekomme alvorlige og endog 
livsfarlige per- sonskader. 

 
 

 
 ADVARSEL: 

ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige og endog 
livsfarlige per- sonskader. 

 
 

 
 FORSIGTIG: 

FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere 
til middel grad. 

 
 

 
   BEMÆRK: 

BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. 
 

 

 
Vigtige informationer 

 

 
Vigtige informationer uden farer for personer eller ting vises 
med de viste info-symboler. 

 

  



Brugsanvisning 

 

 

 


