Dansk

Installationsvejledning
Indhold

Advarsel
•
•
•
•

Læs og forstå hele manualen grundigt før brug.
Terrassevarmeren må ikke betjenes af børn.
Lær hvordan man betjener terrassevarmeren.
Vær altid agtpågivende når terrassevarmeren er
tændt
Den der betjener maskinen er ansvarlig for
personer i arbejdsområdet.
Terrassevarmeren må ikke benyttes i regnvejr eller lign. da man risikerer at få et elektrisk stød.
Afbryd altid for strømforsyningen før der skal
foretages nogen form for vedligeholdelse,
rengøring eller reparation på maskinen.
Denne maskine må kun rengøres med rent vand.
Brug ikke ætsende kemikalier.

•
•
•
•

Hængende terrassevarmer*
1 x Terrassevarmer
1 x Krog
Foreslåede værktøjer
- Borhammer
- Kridt eller blyant til at markere
- Vaterpas

Generelt
Reklamationsperioden regnes fra købsdatoen og er
gældende i 2 år. Reklamationen dækker mangelfuld
udførelse eller materiale- og funktionsfejl ikke slid del.
Der hæftes ikke for følgeskader*.

*Forbehold for eventuelle ændringer.

Specifikation
Motortype
Effekt
Dimension

Elektrisk 230V, 50Hz
Husk at gemme din købskvittering, som gælder som
dokumentation. Købskvitteringen skal fremvises ved
enhver form for reklamation.

1500W
45cm x 45cm x 33cm

Dette produkt opfylder de gældende
EU krav for
3
elektriske produkter.
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Placering og Justering af
Terrassevarmeren

Montering af
Terrassevarmeren

Højde fra underlaget:
Den anbefalede højde fra underlaget er min 1,80 m.

Krog

Hvis du vil installere lavere end dette, skal du sikre
dig at der er tilstrækkelig ståhøjde fra
varmeelementet. Sikre dig samtidig at eventuelle
døre er åbne.
Nødvendig loftshøjde fra placeringsstedet:
Tillad min 50 cm friplads over placeringsstedet og
kontroller, at området ikke bliver for varmt.

Min 50 cm over
placeringsstedet

Justering af højde
Hvis terrassevarmeren afgiver for meget eller for lidt
varme kan det være nødvendigt at finjustere højden
fra placeringsstedet.
Gør følgende, hvis varmen fra
terrassevarmeren føles for varm eller for kold.

Min 1.80 m fra
underlaget

Installer en krog over der hvor du ønsker at have
terrassevarmeren hængende.

1.

Fjern kæde fra krog.

2.

Skift position på ring i kæde.

Venligst dobbeltjek dine afmålinger grundigt
før bore huller i materialet.

- For kold - juster nedad (Maks 50 cm fra)
- For varmt - juster opad

1.

Vælg den ønskede positionen.

2.

Tegn et kryds.

4.

Brug en borhammer
			
IKKE bore gennem mørtel, da dette ikke vil
give tilfredsstillende styrke til at holde.

5.

Bor ca.10 mm dybt hul i materialet.

6.

Spænd øsken fast i det borede hul.

7.

Fastgør kæde fra terrassevarmeren.

8.

Tilslut den ledning til stikkontakten

3.

Isæt kæden på krogen.

Betjening / Tilslutning

Hvis nødvendigt, finjuster højde med hjælp af
ringende fra kæden.

Øsken
10 mm
Bor Bit

1. Tilslut ledningen til stikkontakten
2. Træk i tænd/sluk snoren.
Træk en gang for at tænde - Gentag for at slukke
Bemærk:
Terrassevarmeren har kun tænd eller sluk indstilling!

Loft/Stolpe

10 mm
Krog

