
BETJENINGSVEJLEDNING 
Terrassevarmer 

(Kun til udendørsbrug) 

80012323 

Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. 
Denne vejledning vil hjælpe dig til bruge den korrekt og sikkert. 
Vi anbefaler at du bruger lidt tid på at læse vejledningsmanualen igennem, 
således du forstår alle funktioner den tilbyder til fulde.  
Læs alle sikkerhedsinstruktioner grundigt før brug, og gem denne 
vejledningsmanual for fremtidig reference.   



Sikkerheds Advarsler 
Følg venligst alle sikkerhedsforanstaltningerne opstillede herunder, for 
sikkerhed og for at nedbringe risikoen for skader eller elektrisk stød. 
- Læs denne vejledningsmanual grundigt for at maximere dette apparats 

ydeevne og gem til fremtidig reference. 
- Sikre dig altid at strømforsyningen passer til apparatets klassifikations 

mærke.  
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når den ikke er i brug. Frakoble altid 

apparatet, når den ikke er i brug.  
- Denne terrassevarmer er varm, når den er i brug. For at undgå brandsår, 

lad ikke bart hud komme i kontakt med den varme overflade. 
- FORSIGTIGHED: Nogle dele fra dette produkt, kan blive meget varme og 

forårsage brandsår. Man skal være særlig opmærksom, når børn og sårbare 
mennesker er tilstede. 

- Brug altid håndtaget (hvis muligt), når terrassevarmeren flyttes eller hold om 
siderne, hvis håndtaget ikke er en mulighed (sørg for at enheden er slukket). 
Hold brandbare materialer, såsom møbler, puder, sengetøj, papir, tøj og 
gardiner, mindst 1 meter fra terrassevarmeren. 

- For sikker brug af produktet, sørg for at produktet placeres et sted minimum 
1,8 meter fra gulvet, og minimum 0,5 meter fra loft, tag og vægge.  

- Terrassevarmerens varmeelementer må ikke vende op mod loftet. 
Varmeelementerne skal vende mod det område, den skal varme. 

- ADVARSEL: For at undgå overophedning, dæk ikke terrassevarmeren til.  
- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og op, samt af personer med 

nedsat fysisk-, sanse- og mentalevne eller mangel på erfaring og viden, hvis 
de er under opsyn og vejledning vedrørende brug af apparatet på en sikker 
måde og forstår faremomentet involveret ved brug.  

- Børn skal ikke lege med apparatet. Rengøring og bruger vedligeholdelse 
skal ikke udføres af børn uden opsyn. 

- Brug ikke produktet, hvis der er nogen synlige tegn på at apparatet er 
beskadiget. 

- Forsøg ikke at reparere eller justere elektriske eller mekaniske funktioner 
på enheden. Enheden har ingen bruger serviceringsdele. Kun kvalificerede 
elektrikere bør udøve service eller reparationer. Forsøg på at reparere 
enheden selv, vil ugyldiggøre garantien. 

- Hvis hovedkablet er beskadiget, skal det skiftes af fabrikanten, 
serviceagenten, eller lignende kvalificeret person for at undgå en farlig 
situation. 

- Håndtér ikke elementet med bare hænder. Hvis den er uforvarende rørt, 
fjern fingermærker med en blød klud og denatureret sprit eller alkohol, ellers 
vil mærkerne brænde sig ind i elementet og forårsage tidlig varme svigt.  

- Udskift IKKE eller forsøg at udskifte elementet i dette produkt.  



- Dette produkt er KUN egnet til udendørsbrug. Betjen ikke apparatet i direkte 
sollys, i nærheden af varmekilder, fugtigt miljø eller steder i nærheden vand 
eller andre væsker, som badeværelser, brusebade eller svømmebassiner. 

- Dette produkt må ikke efterlades udendørs blotlagt for vejret i lange 
perioder. 

- Betjen ikke med våde hænder eller spild vand eller andre væsker på 
apparatet, hovedkablet eller stikket. 

- Før ikke strømledning under gulvtæpper. Dæk ikke strømledningen med 
tæpper, skinner eller lignende tildækning. Anbring strømledningen væk fra 
fodtrafik, et sted hvor ingen vil snuble over den.  

- Vikle ikke strømledningen rundt om enheden.  
- Indsæt ikke eller tillad fremmede objekter i ventilation eller åbningen på 

terrassevarmeren, da det kan resultere i elektrisk stød, brand, eller 
beskadigelse af terrassevarmeren. 

- For at forhindre mulig brand, blokér ikke luftventilerne. 
- Brug ikke apparatet i områder, hvor benzin, maling eller andre brandfarlige 

substanser bruges eller opbevares. 
- Placer altid apparatet med hovedledningsstikket i en tilgængelig position og 

undgå brugen af forlængerledninger, da de kan overophede og skabe en 
potentiel brandfare.  

- Sikre altid, at terrassevarmeren er tilsluttet en passende stikkontakt, En der 
er testet til udendørsbrug. 

- For at frakoble terrassevarmeren: Drej betjeningsknappen til OFF. Fjern så 
stikket fra stikkontakten. Frakoble aldrig ved at trække i strømledningen. 

- Frakoble altid enheden, og sikre at enheden er helt kold før flytning, 
rengøring eller opbevaring. 

- Terrassevarmeren er tiltænkt hjemmebrug alene og bør ikke bruges 
kommercielt til kontrakt henseender. Alt alternativ brug, som ikke er 
anbefalet af fabrikanten, kan resultere brand, elektrisk stød, eller 
personskade. 

- Brugen af påsætninger på terrassevarmeren er ikke anbefalet. 
- ADVARSEL: Terrassevarmeren er ikke rustet til et aggregat der kontrollere 

rumtemperatur. Brug ikke terrassevarmeren i små rum, når rummer er 
optaget af personer, som ikke kan forlade rummet selv, medmindre der er 
sørget for konstant opsyn.  

- Tjek ydrevægge for beskadigelse før installering af terrassevarmeren.  
- Tjek ydrevægge for forbindelser og elektriske ledninger og rørledninger. 
- Skulle en service linje være tilstede i direkte nærhed, montér ikke din 

terrassevarmer, find en alternativ lokation for montering af dette produkt. 
- Brug ikke denne terrassevarmer med en programmer, timer, separat 

fjernbetjeningssystem eller noget andet aggregat, som tænder 
terrassevarmeren automatisk, siden der er brandfare, hvis 
terrassevarmeren er tildækket eller placeret forkert.  

- Terrassevarmeren må ikke placeres direkte under stikkontakten.  



- Børn under 3 år bør holdes væk, medmindre der er vedvarende opsyn. 
- Børn fra 3 til 8 år skal kun tænde eller slukke apparatet, hvis den er placeret 

og monteret i dens tiltænkte normale betjenings position, og de har 
modtaget tilsyn og vejledning vedrørende apparatet på en sikker måde og 
de forstår farerne involveret. Børn fra 3 til 8 år skal ikke tilslutte, regulere og 
rengøre apparatet eller udføre bruger vedligeholdelse. 

  



Produkt oversigt 

 
 
Installation 
Før montering, læs instruktionerne grundigt. Tjek at alle dele er tilsvarende 
produkt oversigten.  
 
Produktet må ikke bruges, hvis strømkablet er beskadiget. Hvis der er en 
skade, skal kablet skiftes af en kvalificeret serviceperson fra fabrikanten, for at 
undgå en farlig situation. 
 
For at lette monteringen skru boltene løst på, of stram først helt til, når 
monteringen er fuldført.  
 
ADVARSEL: Stram ikke boltene for meget! Stram kun med moderat styrke, for 
at undgå at ødelægge boltene eller andre komponenter på terrassevarmeren. 
 

 



VIGTIGT! – Fjern alt emballage før brug, men behold 
sikkerhedsinstruktionerne og opbevar dem sammen med produktet. 

Trin 1: Flyt de 4 inder skruer fra basen (1) og fastgør basepælen (3) til basen.  

Trin 2: Før skrue-coveret (2) ned over basepælen.   

Trin 3: Flyt de forhåndspåsatte skruer i basepælen og før en af kabelklipsne 
(6) ned over den. Fastgør med skruerne.

Trin 4: Fastgør midter pælen (4) til basepælen vedhjælp af de 3 
forhåndspåsatte skruer.  

Trin 5: Flyt de forhåndspåsatte skruer på midter pælen og før en af 
kabelklipsne nedover. Fastgør med skruerne.  

Trin 6: Fastgør den forlængende top pæl (5) til midter pælen med de 
forhåndspåsatte skruer.  

Trin 7: Før den lille kabelklips (7) nedover den forlængende top pæl. Fastgør 
med forhåndspåsatte skruer.  

Trine 8: Forbind varmehovedet (8) med den forlængende top pæl vedhjælp af 
knop (A), som strammes til. 

Trin 9: Klik ledningen ind i de tre kabelklips (6+7). 
For at fastgøre terrassevarmeren til jorden, frakoble først 
strømforsyningen. Derefter fjern de 8 bolte fra basen (1), 
samt den samlede pæl. Adskil basens cover fra den tunge 
indvendige sektion. Indfør de 3 rawl plugs (B) i jorden og 
placer den tunge indvendige sektion lige over rawlplugsne. 
Isæt de 3 skruer (B), for sikker fastgørelse til jorden. Placer 
coveret ovenpå den indvendige sektion og skru coveret fast 
med 4 af boltene. De sidste 4 bolte bruges til at fastgøre den 
samlede pæl til basen igen.    

Trin 10: Fastgør det tynde rør (vist i diagram B) på toppen 
med en M6*45mm skrue. Diagram B 



Betjening 
For at betjene terrassevarmeren, sørg for at den er tilsluttet en korrekt 
strømforsyning. 
Træk i kontaktsnoren for at tænde enheden. 
For at regulære varmen, drej skiven som vist i diagram C 
Enheden er slukket, når ”0” er valgt. Der afgives svagvarme, når ”1” er valgt, 
middelvarme, når ”2” er valgt og høj varme, når ”3” er valgt. Se diagram C 
nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
Vedligeholdelse 
Før du gør noget, sørg for at enheden er frakoblet strøm og helt afkølet.  
For at holde terrassevarmeren ren, skal den ydre skal rengøres med en blød 
og fugtig klud. Du kan bruge et mildt rengøringsmiddel, hvis nødvendigt. Efter 
rengøring, tør efter med en tør blød klud. 
Brug ikke alkohol, benzin, slibepulver, møbel voks eller grove børster til 
rengøring af terrassevarmeren. Det kan beskadige eller forringe overfladen.  
Rengør ikke terrassevarmeren ved, at dyppe den i vand. 
Vent indtil enheden er helt tør, før du tager den i brug igen. 
 
Opbevaring 
Sørg for at enheden er helt afkølet, inden opmagasinering et koldt og tørt 
sted. 
For at forhindre støv og skidt, opbevar den i den originale emballage. 
Sørg for, at den er opbevaret utilgængelig for børn og kæledyr. 
Terrassevarmeren indeholder små dele, der kan udgøre kvælningsfare, hvis 
de kommer i munden.    
 
  

Diagram C 



Fejlfinding 
Hvis terrassevarmeren ikke virker, tjek følgende før du søger hjælp: 

- Tjek at hovedkablet er tilsluttet korrekt i stikkontakten.
- Tjek at stikkontakten er tændt.
- Tjek at strømmen til hovedsikringen virker.

Specifikationer 
80012323 

Symbolet på produktet eller i vejledningen betyder at dit elektriske 
udstyr bør bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald. 
Der er separate affaldssystemer for re-cycling i EU.  
For mere information, kontakt de kommunale myndigheder eller 
butikken du købte produktet. 

Spænding AC220-240V 
Frekvens 50/60Hz 
Strøm 2000W 


