ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE
HN 12362
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.


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.
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.
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.







SÄKERHETSANVISNINGAR
Vid användning av denna produkt måste nedanstående grundläggande säkerhetsanvisningar
följas för att minska risken för brand, elstötar och personskador:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Montera värmaren utomhus eller i ett större, öppet område med avstånd till hinder som
t.ex. grenar och där värmaren inte är i närheten av föremål som kan påverkas av värme
som möbler, gardiner eller andra lättantändliga föremål. Minsta avståndet är 1 meter.
Får inte placeras precis under eller ovanför ett vägguttag.
Värmaren måste placeras minst 180 cm ovanför golvet och 50 cm under taket.
Om strömsladden är skadad måste det bytas ut av en fackman.
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 måste instrueras i att inte leka med värmaren.
Läs alla instruktioner noggrant innan värmaren används.
Öppna eller reparera inte värmaren själv då det finns risk för elstötar.
Värmaren blir varm vid användning. Rör inte dess ytor med händerna då det finns risk för
brännskador.
Se till att lättantändliga material som möbler, kuddar, sängkläder, papper, kläder och
gardiner befinner sig minst 1 meter från värmaren. Placera inte handdukar på värmaren.
Var extra uppmärksam om värmaren används av barn eller handikappade och om värmaren
lämnas utan uppsikt.
Använd inte värmaren om strömsladden är skadad eller om värmaren inte fungerar på rätt
sätt eller har tappats eller skadats. Låt en fackman inspektera och eventuellt reparera
värmaren.
Värmaren är inte avsedd för användning i badrum, tvättrum eller liknande rum inomhus.
Placera aldrig värmaren där den kan falla ned i ett badkar eller en annan balja med vatten.
Värmaren får inte neddoppas i vatten eller i andra vätskor.
Rör inte kontrollpanelen eller stickkontakten med blöta händer.
Placera inte sladden under mattor. Täck inte sladden med filter eller liknande. Placera
sladden där man inte kan ramla över den.
Stick inte in föremål i ventilationsöppningarna då det kan leda till brand och elstötar eller
förstöra värmaren.
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17. Blockera inte ventilationsöppningarna på något sätt.
18. En terrassvärmare består invändigt av värme- och gnistbildande delar. Använd inte
värmaren i områden där det används eller förvaras bensin, målarfärg eller
explosiva/brandfarliga ämnen. Håll värmaren borta från varma ytor och flammor.
19. Undvik att använda förlängningssladdar. Måste man använda förlängningssladd måste
ledartvärsnittet vara minst 2,5 mm2.
20. För att undvika olyckor sätts stickkontakten direkt in i ett 220-240V vägguttag som är i
kontakt med en 13 A tavelgrupp.
21. När värmaren ska släckas sätts kontrollknappen på OFF varefter stickkontakten dras ut ur
vägguttaget. Dra inte i sladden.
22. Avbryt alltid strömmen till värmaren innan den ska flyttas eller rengöras och om den inte
används.
23. Värmaren får endast användas enligt bruksanvisningen i privata hushåll. All annan
användning som inte har rekommenderats av tillverkaren kan leda till brand, elstötar eller
personskador. Användning av tillbehör som inte är godkänd av tillverkaren kan vara farligt.
24. Använd endast värmaren vid en torr och plan yta. Värmaren får endast användas som
takmontering.
25. Varning! Använd inte värmaren med en elektronisk spännings- eller strömreglering.
26. Reparera eller modifiera inte några mekaniska eller elektriska funktioner själv. Det kommer
att leda till att garantin sluter gälla. Värmaren innehåller inga komponenter som kan
repareras av användaren. Reparationer måste utföras av en fackman.
27. Anslut endast värmaren till ett jordat vägguttag.
28. Placera inte värmaren precis under ett lamputtag.
29. 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.
30. Värmaren får inte placeras precis framför ett vägguttag.

INSTALLATION
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Placera värmaren i en fast, plan takyta som t.ex. en
träbjälke eller en metallskena.
Kroken som värmaren hängs upp i måste klara en vikt
på 3–4 gånger värmarens egen vikt.
Häng upp värmaren i kroken i taket och sätt i vilken
kedjering som helst för justering av värmarens höjd
över golvet.
Avståndet från botten av värmaren till golvet måste
vara minst 180 cm.
Värmaren måste anslutas till ett jordat vägguttag som
kan bära 13 A.
Använd endast värmaren när den hänger enligt
figuren.

Minsta avstånd:
25 cm till sidorna
50 cm från taket
Över 180 cm från golvet

TAK

VÄGG

GOLV
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ANVÄNDNING
A.
B.
C.

Anslut värmaren till en 220-240V jordat stickkontakt.
Använd endast värmaren när den är upphängd enligt denna bruksanvisning.
Värmaren har 3 värmeinställningar.
Värmarens ON-OFF-kontakt tänder och släcker strömmen till värmaren.

Tryck på ON-OFF-kontakten när enheten är inkopplat.

Fjärrkontroll

Tryck på den översta delen av fjärrkontrollen för att tända LED-ljuset.

Tryck på de två nedersta knapparna på fjärrkontrollen för att ställa in värmen. Tryck på
vänster knapp för 800 W, på höger knapp för 1000 W och på båda knapparna för 1800 W.
Värmaren måste vara påslagen om fjärrkontrollen ska kunna användas.

LED-ljus

Båda samtidigt
1800W

Användning av värmarens betjäningsknapp
Om du förlorar fjärrkontrollen kan värmaren betjänas med denna knapp:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tryck på ON-OFF-knappen för att slå på strömmen till
värmaren.
Tryck 1 gång på betjäningsknappen för 800 W.
Tryck 2 gånger på knappen för 1800 W.
Tryck 3 gånger på knappen för att aktivera LED-ljuset utan
värme.
Tryck 4 gånger på knappen för att aktivera 1800 W värme
och LED-ljuset.
Tryck 5 gånger på knappen för att stänga av värmen och släcka LED-ljuset.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Märkspänning
Max. effekt
Vikt
Skyddsgrad
Isoleringsklass

220-240V~ 50 Hz
1800 W
2 kg
IP24
I

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Stäng av strömmen och torka av värmaren med en fuktig trasa. Använd aldrig slipande
rengöringsmedel eller lösningsmedel. Doppa inte värmaren i vatten.
Allt underhåll och byte av värmerören får endast 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 satts i vägguttaget och är strömmen på?
 Kontrollera om en säkring har gått.
 Kontrollera om värmarens kontakter är påslagna.
Bortskaffande
Denna symbol innebär att värmaren inte får bortskaffas med hushållsavfallet. Värmaren
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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