ELEKTRISK TERRASSEVARMER
HN 12362
Brugervejledning

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i
brug, og gem den til senere brug.

Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele er til stede, og at varmeren 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.
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.
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.
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.

•
•
•
•
•
•

SIKKERHEDSANVISNINGER
Ved brug af dette produkt skal nogle grundlæggende sikkerhedsregler iagttages for at
begrænse risikoen for brand, elektrisk stød og personskader:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Monter varmeren udendørs eller i et større, åbent område væk fra forhindringer som grene,
og hvor varmeren ikke er nær genstande, der kan påvirkes af varmen så som møbler,
gardiner eller andre brandfarlige ting. Minimum afstand er 1 meter.
Må ikke opsættes umiddelbart under eller over en stikkontakt.
Varmeren skal placeres minimum 180 cm over gulv og 50 cm under loft.
Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af en fagmand.
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 skal instrueres om ikke at lege med varmeren.
Læs alle instruktioner omhyggeligt, før varmeren tages i brug.
Åbn eller reparer ikke varmeren selv, da der er fare for elektrisk stød.
Varmeren bliver varm under brug. Rør ikke overfladerne med bare hænder, da der er fare
for forbrændinger.
Hold brændbare materialer som møbler, puder, sengetøj, papir, tøj og gardiner mindst 1
meter fra varmeren. Placer ikke håndklæder på varmeren.
Udvis ekstrem opmærksomhed, hvis varmeren bruges af børn eller handicappede, samt
hvis varmeren efterlades uden opsyn.
Brug ikke varmeren, hvis strømkablet er beskadiget, eller hvis varmeren ikke fungerer
korrekt eller er blevet tabt eller beskadiget. Lad en fagmand efterse og evt. reparere
varmeren.
Denne varmer er ikke beregnet til brug i badeværelser, vaskerum eller tilsvarende
indendørs rum. Placer aldrig varmeren, hvor den kan falde i et badekar eller kar med vand.
Varmeren må ikke neddyppes i vand eller andre væsker.
Rør ikke kontrolpanelet eller stikproppen med våde hænder.
Læg ikke kablet under tæpper. Dæk det ikke med plaider eller lign. Læg kablet, hvor man
ikke kan falde over det.
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16. Stik ikke genstande ind i ventilationsåbningerne, da det kan forårsage brand og elektrisk
stød eller ødelægge varmeren.
17. Bloker ikke ventilationsåbningerne på nogen måde.
18. En terrassevarmer har varme og gnistdannende dele indvendigt. Brug den ikke i områder,
hvor der bruges eller opbevares benzin, maling eller eksplosive/brandfarlige stoffer. Hold
varmeren væk fra varme overflader og flammer.
19. Undgå brug af forlængerledninger. Hvis der skal bruges forlængerledning, skal
ledertværsnittet være mindst 2,5 mm2.
20. For at undgå ulykker så sæt stikproppen direkte i en 220-240V stikkontakt, der forsynes fra
en 13 A tavlegruppe.
21. Når varmeren skal slukkes, sættes kontrolknappen på OFF, og derefter trækkes stikproppen
ud af stikkontakten. Træk ikke i kablet.
22. Afbryd altid strømmen til varmeren, før den skal flyttes eller rengøres, samt hvis den ikke
er i brug.
23. Varmeren er udelukkende til brug i private husholdninger og som angivet i
brugervejledningen. Al anden brug, som ikke er anbefalet af producenten, kan forårsage
brand, elektrisk chok eller personskader. Brug af tilbehør, der ikke er autoriseret af
producenten, er en farerisiko.
24. Brug kun varmeren ved en tør, plan overflade. Kun til brug loftshængt.
25. Advarsel! Brug ikke varmeren med en elektronisk spændings- eller strømregulering.
26. Forsøg ikke at reparere eller modificere nogen mekaniske eller elektriske funktioner. Dette
vil få garantien til at bortfalde. Varmeren indeholder ingen komponenter, der kan serviceres
af brugeren. Dette skal foretages af en fagmand.
27. Tilslut kun til en stikkontakt med jordforbindelse.
28. Anbring ikke varmeren direkte under et lampeudtag.
29. 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.
30. Varmeren må ikke placeres umiddelbart foran en stikkontakt.

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

Placer varmeren i en fast, plan loftsoverflade som
f.eks. en bjælke af træ eller en metalskinne.
Krogen, som varmeren ophænges i, skal kunne bære
en vægt på 3-4 gange varmerens egen vægt.
Hæng varmeren i krogen i loftet, og isæt en hvilken
som helst ring fra kæden for at justere til den ønskede
højde af varmeren over gulvet.
Afstanden fra bunden af varmeren og til gulv skal være
over 180 cm.
Varmeren skal tilsluttes en stikkontakt med
jordforbindelse, der kan bære 13 A.
Brug kun varmeren, når den hænger som vist på
tegningen.

Minimum afstande:
25 cm til siderne
50 cm fra loftet
Over 180 cm fra gulv

LOFT

VÆG

GULV
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BRUG
A.
B.
C.

Tilslut varmeren til en 220-240V stikkontakt med jordforbindelse.
Brug kun varmeren, når den hænger som angivet i denne vejledning.
Varmeren har 3 varmeindstillinger.
ON-OFF kontakten på varmeren tænder og slukker for strømmen til varmeren.

Tryk på ON-OFF kontakten, når strømstikket er sat i.

Fjernbetjening
•
Tryk på den øverste del af fjernbetjeningen for at tænde LED lyset.
•
Tryk på de to nederste knapper på fjernbetjeningen for at indstille varmen. Tryk på venstre
knap for 800 W, på højre knap for 1000 W og på begge knapper for 1800 W.
Varmeren skal være på ON, for at fjernbetjeningen kan bruges.

LED Lys

Begge samtidig
1800W

Brug af betjeningsknappen på varmeren
Hvis du skulle miste fjernbetjeningen, kan varmeren betjenes
på denne knap.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tryk på ON-OFF knappen for at tænde for strømmen til
varmeren.
Tryk 1 gang på betjeningsknappen for 800 W.
Tryk 2 gange på knappen for 1800 W.
Tryk 3 gange på knappen for at aktivere LED lyset uden
varme.
Tryk 4 gange på knappen for at aktivere 1800 W varme
og LED lyset.
Tryk 5 gange på knappen for at slukke både varme og LED lys.
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TEKNISK SPECIFIKATION
Mærkespænding
Maks. effekt
Vægt
Beskyttelsesgrad
Isolationsklasse

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

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Afbryd strømmen og aftør varmeren med en fugtig klud. Brug aldrig slibende rengøringsmidler
eller opløsningsmidler. Neddyp ikke varmeren i vand.
Al vedligeholdelse inklusiv udskiftning af varmerørene må kun foretages af en fagmand.
Opbevaring
Hvis varmeren ikke skal bruges i et stykke tid, bør den opbevares på et tørt, køligt sted. Den
originale emballage kan bruges til at beskytte varmeren mod snavs og støv.
Problemløsning
Hvis varmeren ikke vil tænde, så kontroller følgende:
• Er stikproppen sat i stikkontakten, og er kontakten tændt?
• Kontroller, om der er gået en sikring.
• Kontroller, om kontakterne på varmeren er tændt.
Bortskaffelse
Dette symbol betyder, at varmeren ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet.
Varmeren skal afleveres på en genbrugsstation, så de genbrugelige dele kan oparbejdes
til genbrug. De ikke-genbrugelige dele bliver bortskaffet på miljømæssig rigtig måde.

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