ELEKTRISK PARASOLVARMER
HN 12361
Brugervejledning

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren
tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug.

Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at varmelegemerne er fri for al emballage.
Følg de viste trin på tegningerne for at montere parasolvarmeren.
Tilslut ikke parasolvarmeren, før den er monteret korrekt.
Tilslut ikke varmeren til strøm, hvis nogen komponenter eller strømkablet på nogen
måde er beskadiget.
Kontakt salgsstedet, hvis du er i tvivl.
• Børn under 3 år skal holdes væk fra varmeren, med mindre de er under konstant opsyn.
• Børn fra 3 til 8 år skal kun have lov til at tænde og slukke for varmeren, hvis den er korrekt
placeret og installeret, og hvis børnene er blevet instrueret om brug og farerne ved at bruge
den. Børn fra 3 til 8 år skal ikke tilslutte, regulere eller rengøre varmeren.
• Advarsel! Nogle dele af varmeren kan blive meget varme under brug. Pas specielt på, hvis
børn eller sårbare personer er i nærheden.
• 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 må ikke foretages af børn, med mindre de er
under opsyn af en voksen.
• Hvis strømkablet beskadiges, skal det repareres eller udskiftes af en fagmand.
• Placer ikke varmeren umiddelbart over eller under en stikkontakt.
• Advarsel! Varmeren er ikke udstyret med en sensor for rumtemperatur. Brug ikke varmeren
i små rum, hvor der befinder sig personer, der ikke kan forlade rummet ved egen kraft, med
mindre de er under konstant opsyn.
Advarsel!
• Varmeren skal jordforbindes.
• Strømmen skal altid afbrydes før udskiftning af varmerøret, og før dækslet åbnes. Disse
handlinger skal udføres af en fagmand.
• Varmeren skal monteres som vist i denne vejledning.
Installation
Parasolvarmeren er fremstillet af komponenter af høj kvalitet. Sørg for, at parasolvarmeren
installeres ifølge vejledningen. Kontakt en installatør, hvis du er i tvivl.

SIKKERHEDSANVISNINGER
Brug kun parasolvarmeren på en fast, lodret parasolstang, hvor alle fødder står på jorden.
Skulle parasollen vælte, slukkes varmeren automatisk af væltekontakten.
1.

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.
2. Brug ikke varmeren nær badekar, badeområder eller swimmingpools.
3. Brug ikke varmeren i uventilerede områder.
4. Brug ikke varmeren, hvor der opbevares gas, benzin, maling eller andre brandfarlige ting.
5. Stik ikke genstande gennem og beskadig eller tildæk ikke gitteret over varmeelementet.
6. Varmeren må ikke placeres umiddelbart under en stikkontakt.
7. Flyt ikke varmeren, mens den er tilsluttet strøm, og vent altid, til varmeren er kølet af, før
den sættes væk.
8. Rør ikke varmerhovedet, mens varmeren er i brug.
9. Efterlad ikke varmeren tændt og uden opsyn, specielt når børn eller dyr er i nærheden.
10. Varmeren skal placeres, så der er en afstand på minimum 180 cm til gulvet og minimum 30
cm fra parasolskærmen.
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11. Varmeren skal opsættes og installeres i henhold til brugervejledningen.
12. Varmeren skal placeres på en stang, der står lodret i forhold til en flad, vandret overflade.
13. Der opstår kraftig varme, når varmeren er tændt, og den forbliver varm et stykke tid efter,
at den er slukket. Det er farligt at røre den i afkølingsperioden.
14. Placer ikke varmeren i nærheden af gardiner eller andre brandfarlige materialer. Der er fare
for, at brand kan opstå.
15. Overdæk ikke varmeren, mens den er i brug, og heller ikke i afkølingsperioden.
16. Vikl ikke strømkablet om varmeren.
17. Varmeren skal behandles med forsigtighed, undgå rystelser og at ramme den.
18. Varmeren skal stå sikkert fast, når den bruges.
19. Hvis varmeren beskadiges, skal den repareres af en fagmand.
20. Hvis strømkablet bliver beskadiget, skal det repareres eller udskiftes af en fagmand.
21. Under monteringen bør varmeren holdes væk fra pap og andet brandfarligt materiale, der
kan sætte sig på varmeren.
22. Varmeren må kun bruges af børn, hvis de er under opsyn af en voksen.
23. Det er ikke tilladt at anvende varmeren i nærheden af swimmingpools eller i bade- eller
bruserum.
24. Afbryd strømmen og lad varmeren afkøle helt før rengøring.
25. Brug ikke varmeren i rum, hvor der er syredampe eller ustabil luft som støv, benzin eller
gas.
26. Brug ikke varmeren til tørring af tøj eller håndklæder.
27. Brug ikke varmeren til at opvarme en sauna.
28. Brug ikke varmeren til opvarmning af rum.
29. Brug ikke varmeren i rum, der bruges til dyreavl.
30. Brug ikke varmeren i varmesystemer som luftopvarmer.
31. Neddyp ikke varmeren i vand, heller ikke under rengøring.
32. Varmeren bør tilsluttes en stikkontakt, der er synlig og let tilgængelig.
33. Der kan vise sig et par mørke områder på varmeelementernes overflader de første minutter
under opvarmning. Dette er normalt og har ingen indflydelse på elementets effektivitet.
34. Der er indbygget en væltekontakt i enheden, der afbryder strømmen, hvis parasollen
vælter.
35. Børn skal instrueres om ikke at lege med varmeren.

MONTERINGSVEJLEDNING
Trin
Trin
Trin
Trin
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Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at alle dele er til stede.
Placer varmerens del A på en parasolstang med en diameter mellem 25 og 60 mm.
Skyd del B nede fra og op i del A.
Spænd fastgørelsesskruen, indtil varmeren sidder fast på stangen.

Del A

Del B
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Fastgørelsesskruen

Når varmeren skal bruges, så tag fat i det lille håndtag og træk varmeren op i vandret stilling.

Når varmeren ikke skal bruges
længere, så gør følgende:
a.
b.

Tryk op

c.

Træk ned
Tryk tappen helt i
bund
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Tryk varmeren opad med højre
hånd.
Med venstre hånd trykkes den
lille sølvfarvede tap helt i bund.
Højre hånd trykker varmeren
ned.

BRUG
Tilslut varmeren til en tavlegruppe med 13 A sikring. Stikkontakten skal være placeret på et
sikkert, tørt sted.
1.

Med kontakten på varmeren vælges den ønskede varmeindstilling.

2.
3.

(Ⅰ) 650 W (Ⅱ) 1300 W og (Ⅰ&Ⅱ) 2000 W
Position 0 er off.
Selv om parasolvarmeren er stænktæt, så brug den ikke i regnvejr eller i fugtige omgivelser.
Tag altid strømkablet ud af stikkontakten, når varmeren ikke er i brug.
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

1.
2.

Afbryd strømmen og rengør ydersiden af parasolvarmeren med en fugtig klud. Brug aldrig
slibende eller korrosive rengøringsmidler og heller ikke kemiske opløsningsmidler. Neddyp
aldrig varmeren i vand.
Vedligeholdelse og reparationer, også udskiftning af halogenrøret, skal foretages af en
fagmand.

Opbevaring
Hvis varmeren ikke skal bruges i længere tid, bør den opbevares på et tørt, køligt sted.
Den originale emballage kan bruges til at beskytte varmeren mod snavs.
Problemløsning
Hvis parasolvarmeren ikke vil tænde, så kontroller følgende:
- er stikproppen sat rigtigt i kontakten?
- er der gået en sikring i eltavlen?
- er effektvælgeren på varmeren sat i den rigtige position?

TEKNISK SPECIFIKATION
Mærkespænding:
Maks. effekt:
Vægt netto:
Beskyttelsesgrad:
Isolationsklasse:

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

BORTSKAFFELSE
Dette produkt må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Det hører under elektrisk
affald og skal afleveres på en genbrugsstation, så genbrugelige dele kan oparbejdes til
genbrug og øvrige dele bortskaffes på miljørigtig måde.

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