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Indhold 

Kære kunde 

Tak fordi du købte denne terrassevarmer. Betjeningsvejledningen vil hjælpe dig til at 
installere og betjene terrassevarmeren korrekt og sikkert. Vi anbefaler, at du bruger 
lidt tid på at læse vejledningen igennem, således du forstår alle de funktioner, 
terrassevarmeren tilbyder til fulde. Læs alle sikkerhedsinstruktioner grundigt før du 
tager terrassevarmeren i brug og gem betjeningsvejledningen for fremtidig reference. 
Undlad at smide den originale emballage til terrassevarmeren ud men gem den i 
stedet til senere, hvis terrassevarmeren ikke vil blive anvendt i en længere periode. 

Sikkerhedsinstruktion 

 Læs sikkerhedsinstruktionerne grundigt for at nedbringe risikoen for skader
eller elektrisk stød.

 Sørg for at strømforsyningen passer til terrassevarmerens
klassifikationsmærke.

 Efterlad aldrig terrassevarmeren uden opsyn, hvis den er tændt.
 Frakobl altid strømforsyningen til terrassevarmeren, når den ikke er i brug.
 For at frakoble terrassevarmeren skal den først afbrydes ved at trække i

snoren. Fjern derefter stikket fra stikkontakten. Frakobl aldrig
terrassevarmeren ved blot at trække stikket ud.

 For at undgå brandsår hold altid afstand til terrassevarmeren, når den er
tændt, da den vil blive meget varm.

 Vigtigt! Børn skal være under opsyn, hvis de er i nærheden af den tændte
terrassevarmer.

 Det er ikke tilladt, at børn leger med terrassevarmeren.
 Rengør ikke terrassevarmeren når den er i brug. Vent til terrassevarmeren er

helt nedkølet før den rengøres.
 Flyt ikke terrassevarmeren når den er i brug. Vent til terrassevarmeren er helt

nedkølet, og tjek at terrassevarmeren ikke er tilsluttet strøm før den flyttes.
 Hold brandbare materialer som møbler, puder, gardiner og planter mm.

mindst 1 meter fra terrassevarmeren, når den er tændt.
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 Sørg for at terrassevarmeren er placeret minimum 1,8 meter fra gulv og
minimum 0,5 meter fra loft/tag og vægge.

 Terrassevarmerens varmelegeme må ikke vende op mod loftet/taget.
Varmelegemedet skal vende mod det område, der ønskes opvarmet.

 Advarsel! For at undgå overophedning er det vigtigt, at terrassevarmeren ikke
er dækket til, når den er tændt.

 Brug ikke produktet hvis der er nogen synlige tegn på, at terrassevarmeren er
beskadiget. Kontakt leverandøren.

 Forsøg ikke at reparere eller justere elektriske eller mekaniske funktioner på
enheden. Kun kvalificerede elektrikere bør lave service eller reparationer. Ved
forsøg på at reparere enheden på eget initiativ bortfalder reklamationsretten.

 Udskift IKKE eller forsøg at udskifte varmelegemet i dette produkt.
 Terrassevarmeren er til udendørsbrug. Brug ikke terrassevarmeren i fugtige

miljøer som ved udendørs brusebade og svømmebassiner.
 Vikl ikke ledningen rundt om terrassevarmeren.
 Tildæk ikke ledningen under tæpper, løbere eller lignende belægninger.

Anbring ledningen væk fra alt færdsel for at undgå faldulykker.
 Indsæt ikke fremmede objekter i ventilationen eller åbningen på

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

 Brug ikke terrassevarmeren i områder med benzin, maling eller hvor andre
brandfarlige væsker bruges eller opbevares.

 Undlad at brug forlængerledning til terrassevarmerens strømforsyning, da
forlængerledningen kan overophede og skabe en potentiel brandfare. Hvis
det er yderst nødvendigt at bruge en forlængerledning, er det vigtigt at sørge
for, at den er egnet til udendørsbrug og har en RCD enhed tilknyttet.

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

 Terrassevarmeren må ikke placeres over eller under en stikkontakt.
 Terrassevarmeren er produceret til hjemmebrug alene og bør ikke bruges

kommercielt. Alt alternativ brug som ikke er anbefalet af leverandøren kan
resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.

 Rør ikke terrassevarmeren, ledningen eller stikkontakten med våde hænder.
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Montering 

Følg guiden for at samle terrassevarmeren korrekt. Tilslut ikke terrassevarmeren til 
strømforsyningen før hele samlingen er færdig. Terrassevarmeren må ikke bruges, 
hvis dele eller ledningen er beskadiget. Kontakt din leverandør, hvis dette er tilfældet. 

Vigtigt! Afstanden mellem toppen af terrassevarmeren og loftet skal være minimum 
0,5 m. Afstanden mellem side på terrassevarmeren og nærmeste væg eller hjørne 
skal være minimum 0,5 m. Afstanden mellem bunden af terrassevarmeren og gulvet 
skal være 1,8 m. Placering af terrassevarmer i forhold til gulv, loft og sider er 
illustreret på nedenstående tegning. 

Trin 1: 

 Markér hullernes placering på en egnet udvendig væg med en blyant. Der skal
være 50 mm imellem de horisontale prikker, og 30 mm imellem nederste og
øverste prikker. Sørg for at hullerne er placeret lige ud for hinanden ved hjælp
af et vaterpas.

 Bor fire 8 mm runde huller med boremaskine.

50 mm 

30 mm 
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Trin 2: 

 Indsæt rawlplugs i de fire forborede huller.

Trin 3: 

 Fastgør beslaget på væggen i de fire forborede huller med fire ST4 x 35 skruer.

Trin 4: 

 Fastgør terrassevarmeren på beslaget i væggen med to 8 mm skruer.
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Betjening 

Tænd/sluk snor

Træk i snoren for at tænde/slukke terrassevarmeren. 

Rengøring 

Før rengøring påbegyndes skal du sørge for, at terrassevarmeren er frakoblet strøm 
og helt afkølet. 

Det er KUN tilladt at rengøre terrassevarmerens ydre med en blød fugtig klud. Brug 
ikke alkohol, benzin, slibepulver eller grove børster til rengøring af terrassevarmerens 
ydre. Det kan beskadige eller forringe overfladen. 

Opbevaring 

 Sørg for at terrassevarmeren er helt afkølet før den nedtages og opbevares et
tørt sted.

 For at forhindre støv og skidt er det bedste at opbevare terrassevarmeren i
den originale emballage.

 Sørg for at terrassevarmeren er opbevaret utilgængeligt for børn og kæledyr,
da terrassevarmeren indeholder små dele, der kan udgøre kvælningsfare, hvis
de kommer i munden.
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Fejlfinding 

Hvis terrassevarmeren ikke virker, så tjek følgende før du søger hjælp: 
1. Er hovedkablet tilsluttet korrekt i stikkontakten.
2. Er stikkontakten tændt.
3. Virker strømmen til hovedsikringen.
4. Er der ridser i varmelegemet.

Specifikationer 

Symbolet indikerer, at terrassevarmeren ikke må bortskaffes sammen med 
almindeligt husholdningsaffald. Der er separate affaldssystemer for recycling 
i EU. For mere information kontakt de kommunale myndigheder. 

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


