ELEKTRISK PARASOLLVÄRMARE
HN 12361
Bruksanvisning

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

Packa upp parasollvärmaren och kontrollera att den har frigjorts från allt
förpackningsmaterial.
Följ stegen som visas på ritningarna för att installera parasollvärmaren.
Anslut inte parasollvärmaren till elnätet innan den har monterats korrekt.
Anslut inte värmaren till ström om några delar eller strömsladden är skadade.
Kontakta försäljningsstället om du är osäker på någonting.
 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. Barn från 3 till 8 år får inte ansluta, reglera eller rengöra värmaren.
 Varning! Vissa delar av värmaren kan bli mycket varma vid användning. Var särskilt
försiktig om barn eller sårbara personer befinner sig i närheten.
 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.
 Om strömsladden skadas måste den repareras eller bytas ut av en fackman.
 Placera inte värmaren precis under eller ovanför ett vägguttag.
 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.
Varning!
 Värmaren måste vara jordad.
 Strömmen måste alltid avbrytas innan värmeröret byts ut och innan locket öppnas. Dessa
åtgärder måste utföras av en fackman.
 Värmaren måste installeras enligt denna bruksanvisning.
Installation
Parasollvärmaren är tillverkad av högkvalitativa komponenter. Se till att parasollvärmaren
installeras enligt bruksanvisningen. Kontakta en installatör om du är osäker på någonting.

SÄKERHETSANVISNINGAR
Använd endast parasollvärmaren på en fast, lodrät parasollstång där alla fötter har kontakt med
marken. Välter parasollen kommer värmaren automatiskt att släckas av en vält-kontakt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.
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.
Peta inte in föremål genom, skada eller täck inte över gittret ovanför värmeelementet.
Värmaren får inte placeras precis under ett vägguttag.
Flytta inte värmaren medan den är ansluten till elnätet och vänta alltid tills värmaren har
svalnat innan den plockas undan.
Vidrör inte värmarhuvudet medan det används.
Lämna inte värmaren påslagen och utan uppsikt, särskilt om det finns barn eller husdjur i
närheten.
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10. Värmaren måste placeras minst 180 cm ovanför golvet och minst 30 cm ifrån
parasollskärmen.
11. Värmaren måste placeras och installeras enligt bruksanvisningen.
12. Värmaren måste placeras på en lodrätt stång.
13. Det uppstår kraftig värme när värmaren är påslagen och den förblir varm ett tag efter att
den har släckts. Det är farligt att vidröra den i svalningsperioden.
14. Placera inte värmaren i närheten av gardiner eller andra brandfarliga material. Det finns
risker för att en brand kan uppstå.
15. Täck inte värmaren medan den används eller under svalningsperioden.
16. Linda inte in värmaren med strömsladden.
17. Värmaren måste behandlas med försiktighet. Undvik skakningar och att träffa den med
något annat föremål.
18. Värmaren måste stå säkert och stadigt när den används.
19. Om värmaren skadas måste den repareras av en fackman.
20. Om strömsladden skadas måste den ersättas eller repareras av en fackman.
21. Under monteringen bör värmaren hållas borta från kartong och annat brännbart material
som kan komma i kontakt med värmaren.
22. Värmaren får endast användas av barn som är under uppsikt av en vuxen.
23. Värmaren får inte användas i närheten av swimmingpools eller i bad- eller duschrum.
24. Avbryt strömmen och låt värmaren svalna helt innan rengöring.
25. Använd inte värmaren i rum där det finns syraångor eller instabil luft innehållande damm,
bensin eller gas.
26. Använd inte värmaren för torkning av kläder eller handdukar.
27. Använd inte värmaren för att värma upp en bastu.
28. Använd inte värmaren för uppvärmning av några rum.
29. Använd inte värmaren i rum som används för djuruppfordring.
30. Använd inte värmaren som luftuppvärmare i värmesystem.
31. Värmaren får inte neddoppas i vatten, inte heller vid rengöring.
32. Värmaren bör anslutas till ett vägguttag som är synligt och lättillgängligt.
33. Under de första uppvärmningsminuterna kan det uppstå mörka områden på
värmeelementets ytor. Detta är normalt och har inget inflytande på elementets effektivitet.
34. Det finns en inbyggd vält-kontakt i enheten som stänger av strömmen om parasollen
välter.
35. Barn måste instrueras i att inte leka med värmaren.

MONTERINGSVÄGLEDNING
Steg
Steg
Steg
Steg

1
2
3
4

Packa ut parasollvärmaren och kontrollera att alla delar finns.
Placera värmarens del A på en parasollstång med en diameter på mellan 25 och 60 mm.
Skjut upp del B underifrån i del A.
Dra åt fästskruven tills värmaren sitter fast ordentligt på stången.

Del A

Del B
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Fästskruven

När värmaren ska användas tar man tag om det lilla handtaget och drar upp värmaren i vågrätt
läge.

När värmaren inte ska användas
mer måste följande göras:
a.
b.

Tryck
uppåt

c.

Dra nedåt
Tryck ned tappen
hela vägen
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Tryck värmaren uppåt med
höger hand.
Med vänster hand trycks den
lilla silverfärgade tappen ned
hela vägen.
Höger hand trycker ned
värmaren.

ANVÄNDNING
Anslut värmaren till en tavelgrupp med 13 A säkring. Vägguttaget måste vara placerad på en
säker och torr plats.
1.

Med värmarens kontakt väljs önskad värmeinställning:

2.
3.

(Ⅰ) 650 W (Ⅱ) 1300 W och (Ⅰ&Ⅱ) 2000 W
Position 0 är off.
Även fast parasollvärmaren är stänksäker bör den inte användas i regn eller i en fuktig miljö.
Dra alltid ut strömsladden ur vägguttaget när värmaren inte används.
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

1.
2.

Stäng av strömmen och rengör värmarens utsida med en fuktig trasa. Använd aldrig
slipande eller frätande rengöringsmedel eller kemiska lösningsmedel. Doppa inte värmaren i
vatten.
Underhåll, reparationer och även ersättning av halogenröret 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:
- Har stickkontakten placerats korrekt i vägguttaget?
- Har en säkring gått?
- Har värmarens strömbrytare placerats på rätt position?

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Märkspänning:
Max. effekt:
Vikt netto:
Skyddsgrad:
Isoleringsklass:

220-240V~ 50 Hz
2000 W
3,6 kg
IP34
I

BORTSKAFFANDE
Denna symbol innebär att värmaren inte får bortskaffas med hushållsavfallet. Värmaren
tillhör elektriskt avfall och måste lämnas på en återvinningscentral så de
återanvändbara delarna kan upparbetas för återanvändning. De icke-återanvändbara
delarna måste bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

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