TERRASSEVARMER
HN 12356
Brugervejledning

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i
brug.
Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den.

Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele er til stede, og at der ikke er
nogen dele glemt i emballagen, og at varmerens top er fri for emballage og
pakkemateriale.
Tilslut ikke varmeren til strøm, hvis komponenter eller strømkablet på nogen måde er
beskadiget.
Kontakt salgsstedet, hvis du er i tvivl om noget.

SIKKERHEDSANVISNINGER
1.
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Varmeren kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med reducerede fysiske,
sansemæssige og mentale evner, hvis de er under opsyn og instrueret i sikker brug af
varmeren og forstår farerne ved at bruge den.
Børn må ikke lege med varmeren. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn
uden instruktion og opsyn.
Børn under 3 år skal holdes væk fra varmeren, med mindre de er under opsyn af en
voksen.
Børn mellem 3 og 8 år må kun tænde og slukke for varmeren, hvis den er placeret og
installeret i normal driftsposition, og hvis de er blevet instrueret om sikker brug af
varmeren.
Advarsel! Nogle dele kan blive meget varme og kan forårsage forbrændinger. Vær specielt
opmærksom, hvis der er børn eller sårbare personer i nærheden.
Hvis strømkablet bliver beskadiget, skal det udskiftes af en fagmand.
Varmeren må ikke opstilles under en stikkontakt.
Brug ikke varmeren i nærheden af badekar, bruser eller swimming pool.
Advarsel! Varmeren er ikke udstyret til at kontrollere rumtemperaturen. Brug ikke
varmeren i små rum, hvis der i rummet er personer, der ikke ved egen hjælp kan forlade
rummet, med mindre de er under opsyn.
For at undgå ulykker ved utilsigtet reset af temperatursikringen, må varmeren ikke
strømforsynes fra en timer eller fra et kredsløb, der automatisk kobles til og fra.

Håndtag
Touch
kontakt
0-1200 W

Varmerør
Beskyttelsesgitter

Strøm til/fra
Fodplade
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ADVARSLER OG RÅD TIL SIKKER BRUG
Brug kun denne halogenvarmer på et solidt, horisontalt underlag, hvor alle fødder er i kontakt
med underlaget. Hvis varmeren vælter, slukkes den automatisk.
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Placer varmeren udendørs eller på et større, åbent område og væk fra alle forhindringer
som f.eks. grene og andre genstande, der påvirkes af varme, såsom møbler, gardiner eller
andre brandfarlige genstande. Minimumafstand er 1 meter.
Anvend ikke varmeren nær badekar, badeområder eller swimming pools.
Brug ikke varmeren i uventilerede områder.
Anvend ikke varmeren i områder, hvor der opbevares gas, benzin, maling eller andre
brandfarlige ting.
Læg ikke noget, der kan genere eller dække risten, ovenpå varmeren.
Sæt ikke varmeren over eller under en stikkontakt.
Flyt ikke varmeren, mens der er tilsluttet strøm.
Rør ikke varmerens top, mens den er i brug.
Efterlad ikke varmeren uden opsyn, specielt hvis der er børn eller dyr i nærheden.
Indikationen af kontakternes positioner skal være synlig på 1 meters afstand.
Markeringen om overdækning skal være synlig, når varmeren er opstillet.
Varmeren skal opstilles med min. 1 meters afstand til vægge.
Varmeren skal opstilles som angivet i brugervejledningen.
Varmeren skal placeres sikkert på et fladt og horisontalt underlag.
Varmeren er meget varm, når den bruges. Den vedbliver at være varm, efter at den er
slukket. Rør den ikke under nedkølingsperioden.
Placer ikke varmeren tæt på gardiner eller andre brandfarlige genstande; der er fare for
brand!
Varmeren må ikke overdækkes, når den er i brug, eller kort tid efter, at den er slukket.
Rul ikke ledningen rundt om varmeren.
Varmeren skal omgås med forsigtighed. Undgå rystelse og at ramme den med noget.
Varmeren skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
Hvis varmeren beskadiges, må den kun repareres af en fagmand.
Hvis strømkablet beskadiges, skal det repareres eller udskiftes af en fagmand.
Varmeren må ikke opstilles under en stikkontakt.
Varmeren skal være under opsyn af voksne, hvis et barn skal betjene den.
Varmeren er kun beregnet til brug i private hjem. Den er ikke sikker at bruge på
byggepladser, i drivhuse eller i stalde, hvor der er brandfarligt støv.
Toppen af varmeren er meget varm ved brug. Afbryd varmeren, og vent til den er kølet ned
før rengøring.
Brug ikke varmeren i områder, hvor der er ætsende eller flygtig luft, der indeholder støv,
damp, gas eller benzin etc.
Brug ikke varmeren til at tørre tøj eller håndklæder.
Brug ikke varmeren til opvarmning i saunaer.
Brug ikke varmeren til at opvarme rum.
Brug ikke varmeren i områder med dyreavl.
Varmeren må ikke neddyppes i vand.
Varmeren skal tilsluttes en stikkontakt, der er let synlig og let at nå.
Der kan vise sig et mørkt område på varmerøret i de første få minutter, efter at varmeren
er tændt. Dette er normalt og har ingen betydning for varmerens effektivitet.
Varmeren må ikke placeres umiddelbart under en stikkontakt.
Brug ikke varmeren i umiddelbar nærhed af et badekar, en bruser eller en swimming pool.
For at undgå overophedning må varmeren ikke tildækkes.
Varmeren må ikke tilsluttes til en programmerbar timer, fjernbetjente kontakter eller noget
andet, der kan tænde varmeren automatisk, da der er fare for brand, hvis den er placeret
forkert eller tildækket.
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39. Varmeren må ikke bruges af børn eller af personer med reducerede fysiske, sansemæssige
og mentale evner, mangel på erfaring og kendskab, med mindre de er under opsyn og
instrueret i sikker brug af varmeren og forstår farerne ved at bruge den.
40. Varmeren må ikke tildækkes! Tildæk den ikke med noget under brug og umiddelbart
efter, at den er slukket.
Dette symbol indikerer, at der er varme overflader, og
at speciel forsigtighed skal iagttages.

Dette symbol indikerer, at varmeren ikke må tildækkes under brug.

BRUG
Tilslut varmeren til en 13 A stikkontakt på et sikkert og tørt sted.
Tryk på strøm til/fra kontakten, når stikproppen er sat i.

Tryk på touch kontakten én gang for at tænde varmeren på 1200 W.
Når der trykkes på touch kontakten igen, slukker varmeren.

Selv om varmeren er beskyttet mod fugtighed, bør den ikke benyttes i vådt vejr eller regnvejr.
Tag altid stikproppen ud af stikkontakten, når varmeren ikke er i brug.

TEKNISK SPECIFIKATION
Strømforsyning
Max. effekt
Vægt
Beskyttelsesgrad
Isolationsklasse
Højde

220-240V~ 50 Hz
1200 W
3,5 kg
IP55
I
65 cm

3

VEDLIGEHOLDELSE
Tag stikproppen ud af kontakten, og lad varmeren afkøle helt.
• Varmerens yderside kan rengøres med en blød, fugtig klud. Hvis nødvendigt kan der bruges
et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig ætsende rengøringsmidler eller opløsningsmidler, og
neddyp ikke varmeren i vand. Efter rengøring aftørres varmeren med en tør klud.
• Brug ikke alkohol, benzin, ridsende midler, møbelpolish eller hårde børster til rengøringen.
Det kan resultere i skader eller forringelse af overfladerne.
• Selvom varmeren er beregnet til udendørs brug, så neddyp aldrig varmeren i vand.
• Vent, til varmeren er helt tør, før den bruges.
• Reparationer og vedligeholdelse, inklusiv udskiftning af halogenvarmerøret, skal ske hos en
fagmand.

OPBEVARING
Hvis varmeren ikke skal bruges i et stykke tid, skal den opbevares på et køligt, tørt sted. For at
undgå, at varmeren bliver snavset, kan den opbevares i den originale emballage.

PROBLEMLØSNING
Hvis varmeren ikke vil tænde, så kontroller følgende, før den sendes til reparation:
• Kontroller, at stikproppen er sat i stikkontakten.
• Kontroller, om der er gået en sikring.
• Kontroller, at der er trykket rigtigt på varmerens strøm til/fra kontakt.

BORTSKAFFELSE
Varmeren må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Den skal afleveres på en
genbrugsstation.

Importeret af:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV
Der tages forbehold for trykfejl.
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