TERRASSVÄRMARE
HN 12356
Bruksanvisning

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt
och spara den för framtida bruk.

Packa upp terrassvärmaren och kontrollera att alla delar finns i förpackningen och att
värmaren har frigjorts från allt förpackningsmaterial.
Anslut inte värmaren till ström om några delar eller strömsladden är skadade.
Kontakta försäljningsstället om du är osäker på någonting.

SÄKERHETSANVISNINGAR
1.
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Värmaren kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga om de är under uppsikt och har instruerats i korrekt och säker användning
av värmaren och förstår riskerna vid användning härav.
Barn får inte leka med värmaren. Rengöring får inte utföras av barn som inte är under
uppsikt av en vuxen.
Barn under 3 år måste hållas borta från värmaren såvida de inte är under konstant uppsikt.
Barn från 3 till 8 år får endast tända och släcka värmaren om den har placerats och
monterats korrekt och om barnen har instruerats i användning och risker vid användning av
värmaren.
Varning! Vissa delar av värmaren kan bli mycket varma vid användning. Var särskilt
försiktig om barn eller sårbara personer befinner sig i närheten.
Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av en fackman.
Värmaren får inte placeras precis under ett vägguttag.
Använd inte värmaren i närheten av badkar, duschområden eller swimmingpools.
Varning! Värmaren är inte utrustad med en sensor för rumstemperatur. Använd inte
värmaren i små rum med människor som inte kan lämna rummet med egen kraft såvida de
inte är under konstant uppsikt.
För att undvika olyckor vid oavsiktlig återställning av temperatursäkringen får värmaren
inte vara kopplad till en timer eller till ett kretslopp som automatiskt tänds och släcks.

Handtag
Touchkontakt
0–1200 W

Värmerör
Skyddsgaller

Ström av/på
Fotplatta
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VARNINGAR OCH SÄKERHETSANVISNINGAR
Använd endast halogenvärmaren på en fast, stadig och horisontell yta där alla fötter har
kontakt med underlaget. Välter värmaren kommer den automatiskt att släckas.
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Montera värmaren utomhus eller i ett större öppet område med avstånd till hinder som
t.ex. grenar och där värmaren inte står i närheten av föremål som kan påverkas av värme
som möbler, gardiner eller andra lättantändliga föremål. Minsta avståndet är 1 meter.
Använd inte värmaren i närheten av badkar, duschområden eller swimmingpools.
Använd inte värmaren i oventilerade områden.
Använd inte värmaren där det förvaras gas, bensin, målarfärg eller andra brandfarliga
ämnen.
Placera inget som kan irritera eller täcka gallret ovanpå värmaren.
Värmaren får inte placeras precis under eller ovanför ett vägguttag.
Flytta inte värmaren medan den är ansluten till elnätet.
Vidrör inte toppen av värmaren medan den används.
Lämna inte värmaren påslagen och utan uppsikt, särskilt inte om det finns barn eller
husdjur i närheten.
Indikeringen av kontakternas positioner måste vara synlig på 1 meters avstånd.
Markeringen om övertäckning måste vara synlig när värmaren har monterats.
Värmaren måste placeras med minst 1 meters avstånd till väggar.
Värmaren måste placeras enligt vad som anges i bruksanvisningen.
Värmaren måste placeras säkert och på en plan och horisontell yta.
Värmaren är mycket varm när den används. Den förblir varm efter att den har stängts av.
Vidrör den inte under nedkylningsperioden.
Placera inte värmaren nära gardiner eller andra brandfarliga föremål då det finns risk för
brand!
Värmaren får inte täckas över när den används eller precis efter att den har släckts.
Linda inte in värmaren med sladden.
Värmaren måste hanteras med försiktighet. Undvik skakningar och att träffa värmaren med
något.
Värmaren måste anslutas till ett jordad vägguttag.
Om värmaren skadas får den endast repareras av en fackman.
Om strömsladden skadas måste den repareras eller ersättas av en fackman.
Värmaren får inte placeras under ett vägguttag.
Värmaren måste vara under uppsikt av vuxna om ett barn ska använda den.
Värmaren är endast avsedd för användning i privata hushåll. Den är inte säker att använda
på byggarbetsplatser, i växthus eller i ett stall där det finns brandfarligt damm.
Den övre delen av värmaren blir mycket varm vid användning. Stäng av värmaren och
vänta tills den har svalnat innan den rengörs.
Använd inte värmaren i områden där det finns frätande eller lättflyktig luft innehållande
damm, ånga, gas eller bensin osv.
Använd inte värmaren för att torka kläder eller handdukar.
Använd inte värmaren för förvaring i bastur.
Använd inte värmaren för uppvärmning av rum.
Använd inte värmaren i områden med djuravel.
Värmaren får inte doppas i vatten.
Värmaren måste anslutas till ett synligt vägguttag som är enkelt att nå.
Det kan uppstå ett mörkt område på värmeröret under de första minuterna efter att
värmaren har tänts. Detta är normalt och påverkar inte värmarens effektivitet.
Värmaren får inte placeras omedelbart under ett vägguttag.
Använd inte värmaren i närheten av badkar, duschområden eller swimmingpools.
För att undvika överhettning får värmaren inte övertäckas.
Värmaren får inte anslutas till en programmerbar timer, fjärrstyrda kontakter eller något
annat som kan tända värmaren automatiskt då det leder till risk för brand om värmaren har
placerats felaktigt eller täckas över.
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39. Värmaren får inte användas av barn eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga eller med brist på erfarenhet eller kunskap, om de inte är under uppsikt
och har instruerats i korrekt och säker användning av värmaren och förstår riskerna vid
användning härav
40. Värmaren får inte övertäckas! Täck inte värmaren under användning eller omedelbart
efter att den har stängts av.
Denna symbol indikerar att det finns varma ytor
och att detta kräver särskilt försiktighet.

Denna symbol indikerar att värmaren inte får övertäckas vid användning.

ANVÄNDNING
Anslut värmaren till en 13 A stickkontakt på en säker och torr plats.
Tryck på av/på-strömkontakten när stickkontakten har satts i vägguttaget.

Tryck en gång på touch-kontakten för att sätta på värmaren på 1200 W.
När det trycks på touch-kontakten igen stängs värmaren av.

Även fast att värmaren är skyddad mot fukt bör den inte användas vid fuktig väderlek eller i
regn.
Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget när värmaren inte används.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Strömförsörjning
Max effekt
Vikt
Skyddsgrad
Isolationsklass
Höjd

220-240V~ 50 Hz
1200 W
3,5 kg
IP55
I
65 cm
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UNDERHÅLL
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt värmaren svalna helt.
 Värmarens utsida kan rengöras med en mjuk och fuktig trasa. Vid behov kan ett skonsamt
rengöringsmedel användas. Använd aldrig frätande rengöringsmedel eller lösningsmedel och
doppa inte värmaren i vatten. Efter rengöring torkas värmaren av med en torr trasa.
 Använd inte alkohol, bensin, slipmedel, möbelpolish eller hårda borstar vid rengöring. Det
kan leda till skador eller nedbrytning av ytorna.
 Även fast att värmaren är avsedd för utomhusbruk får den aldrig doppas i vatten.
 Vänta tills värmaren är helt torr innan den används.
 Reparationer och underhåll inklusive ersättning av halogenvärmeröret måste utföras av en
fackman.

FÖRVARING
Om värmaren inte ska användas under en längre period bör den förvaras på en torr och sval
plats. Originalförpackningen kan användas som skydd mot smutts och damm.

FELSÖKNING
Om värmaren inte vill tända bör följande kontrolleras innan den lämnas in för reparation:
 Kontrollera att stickkontakten har satts i vägguttaget.
 Kontrollera om en säkring har gått.
 Kontrollera om värmarens av/på-strömkontakt är påslagen.

BORTSKAFFANDE
Värmaren får inte bortskaffas med hushållsavfallet. Den måste lämnas på en
återvinningscentral.

Importerad av:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV
För eventuella tryckfel ansvaras inte.
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