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Advarsel 
Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser og følger vejledningen i denne manual. Af sikkerhedsmæssige 
årsager, må terrassevarmeren ikke bruges indendørs. Opbevar manualen til senere brug eller i tilfælde af 
ejerskifte

•	 Efter udskiftning af gasflaske gennemgå en ekstra gang for utætheder.
•	 Kontroller aldrig gasflaske for utætheder ved hjælp af lighter eller tændstikker.
•	 Opbevar aldrig brandfarlige væsker eller gasser i nærheden af terrassevarmeren.  

I tilfælde af gaslækage

•	 Luk for ventil på gasflasken 
•	 Sluk eller fjern alle åbne flammer i nærheden af terrassevarmeren f.eks. stearinlys,cigaretter 

antændte grill eller lign
•	 Kontroller for årsag til gaslækagen (se evt. lækage vejledningen i denne manual).

Gaslækage 

Vejledende gennemgang og test af gaslækage.
1. Bland en koncentreret sæbeopløsning af 50 % opvaskesæbe - 50 % vand.

• Hæld den koncentrerede sæbeopløsning sprayflaske eller brug en svamp. 
2. Påfør sæbeopløsningen forsigtigt de steder hvor der er mulighed for gaslækage. 
3. Drej gas ventil på On (lynet) 
4. I tilfælde af gaslækage vil der komme nogle små bobler der hvor opløsningen er påført
5. Drej gas ventil tilbage på Off.  
6. Forsegl/tætne eller udskift del. 

Kun til udendørs brug 
Opbevar manualen til senere brug eller i tilfælde af ejerskifte

Sikkerhedsforskrifter

•	 Nødvendige reparationer, som ikke er beskrevet i denne vejledning, må kun udføres af 
specialuddannet personale og forhandler.

•	 Tænd aldrig terrassevarmeren i nærheden af eksplosive væsker eller gasser.
•	 Kontroller altid gasslangen for utætheder før brug.
•	 Frakobl altid gasflasken fra terrassevarmeren, når denne flyttes.  
•	 Terrassevarmeren må ikke modificeres.
•	 Terrassevarmeren skal altid være placeret på et plant og stabilt terræn.
•	 Udskift eller erstat aldrig reguleringsanordningen.
•	 Rengør aldrig terrassevarmeren i brændbare rengøringsvæsker.
•	 Terrassevarmeren må ikke males. 
•	 Sluk altid for gasventil, når terrassevarmeren ikke bruges.
•	 Benyt ikke terrassevarmeren i regnvejr, sluk ved regn, undgå direkte vand på varmt glas cylinder. 
•	 Børn og hunde må ikke opholde sig i nærheden af terrassevarmeren.
•	 Vær altid opmærksom på at terrassevarmeren står stabil og ikke kan vælte.
•	 Flyt ikke terrassevarmeren imens den er tændt.
•	 Ved sæson start eller efter opmagasinering i en længere periode, vær ekstra grundig i 

gennemgangen af terrassevarmer delene.
•	 Vigtigt! Ved lugten af gas, gennemgå øjeblikkeligt terrassevarmeren for lækage, samme gælder hvis 

terrassevarmeren afgiver en piblende lyd eller forbrænder ineffektivt. 
•	 Ved lugten af gas sluk for ventil på gasflasken. 
•	 Opbevar altid regulatoren sikkert.
•	 Terrassevarmerens dele kan blive meget varme og kan give alvorlige forbrænding.
•	 Tør aldrig tøj eller andre materialer på terrassevarmeren.
•	 Sørg altid for at der er fri passage i gascylinderret.
•	 Udskift rør og slanger indenfor de foreskrevne intervaller. 
•	 Vær ekstra opmærksom på terrassevarmeren står stabilt ved kraftig vind.



Placering af terrassevarmeren

•	 Terrassevarmeren er kun til udendørs brug og må ikke bruges indendørs eller i lukket områder.
•	 Terrassevarmeren skal holdes frit, i et område på en radius af 1 meter. 

Samlevejledningen

Terrassevarmeren må kun benyttes udendørs
•	 Terrassevarmeren må ikke bruges indendørs f.eks. garage, skure m.m. 
•	 Brug aldrig brændbart materiale i nærheden af terrassevarmeren.
•	 Tænd aldrig terrassevarmeren før den er helt samlet dvs. reflektor, beskyttelsesskærme m.m.
•	 Anbring aldrig fremmed genstande ved eller på terrassevarmeren
•	 Reparation af terrassevarmeren, må kun udføres af specialuddannet personale og forhandler.
•	 Det er specielt vigtigt at dyser, slanger, regulator gøres rent så ofte som muligt.

Monteringen
For at kunne samle terrassevarmeren skal du bruge en skruetrækker og en svensknøgle

Monter gasregulator (2) under 
mellempladen (1) fastgør med M3 skruerne 
(17)  

Monter de 4 under hjørnestolper (4) til 
bundpladen(3) og mellempladen (1) fastgør 
med M 3 skruerne (17) sikre at gasregulator 
(2) og bundpladen(3) åbning vender samme 
vej.

Monter de to hjul i bundepladen(3) fastgør 
med M 3 skruerne (17)



Monter de 4 øvre hjørnestolper (5) til 
mellempladen(1) og overpladen(6) fastgør 
med M3 skruerne (17)

Monter gasslange(21) til gasregulator (2) i 
den ene ende og reguleringsventil (21) til 
gasflaske i den anden

Isæt AA batterier (20) som vist på tegning i 
gasregulator (2) monter gasregulator (2) på 
undersiden af mellempladen(1) fastgør med 
M3 skruerne (17)

Isæt glas cylinder (8) igennem 
overpladen(6) sikre at gummiring sidder 
fast på glas cylinder(8) isæt nu glas 
cylinder(8) ned igennem kobberpladen (7) 
ned på mellempladen (1) juster indtil glas 
cylinder(8) er placeret præcis over for gas 
udmundingen.

 



Monter skærm (10) på overpladen(6) 
fastgør med M3 skruerne (17

Monter beslag (14) på indersiden af 
huset, fastgør med M3 skruerne (17) hægt 
beskyttelsesskærme(11) på beslagene(14)

Monter 3 af de 4 sideplader(15) fastgør 
med M3 skruerne (17) Bemærk monter 
IKKE sideplade i den side hvor gasregulator 
kontakten (2) er monteret.  

Betjeningen
 
Tilslut din 11kg gasflaske til gasregulatoren (2)

Vigtigt: Kontroller altid slange samt monteringsstykke for gaslækage ved hjælp af sæbeblandingen

Advarsel
•	 Brug aldrig terrassevarmeren, når det regner. Glas cylindret bliver varmt og kan ved hurtigt afkøling 

flække eller sprænge.
•	 Aftør eller rengør ikke glas cylindret med vand eller andre væsker, når det stadig er varmt.
•	 Terrassevarmerens dele kan blive meget varme og kan forårsage forbrænding. Hold derfor altid 

børn væk fra terrassevarmeren.
•	 Terrassevarmeren skal altid være placeret på et plant og stabilt terræn.
•	 Tænd ikke for terrassevarmeren, hvis der er revne/slag på glas cylindret.
•	 Flyt ikke rundt med terrassevarmeren imens den11 kg gasflaske installeret 

Optændingen 
Kontroller eller isæt AA batteri i den elektriske opstart enhed ved gasregulatoren (2) Plus + siden af 
batteriet skal vende udad. 

Tryk og drej regulator knappen fra Off til optænding 
position (lynet) for at åbne for gassen.

Drej yderligere regulator knappen frem til Lo og 
videre imod Hi position. 

Tryk kontakten ind for at genererer en gnist til at 
antænde gassen. Hold kontakten inde under hele 
operationen.



•	 Hold regulator kontakten inde i yderligere 15 sek. ved antænding, og drej langsomt imod Lo
•	 Lykkedes det ikke at antænde første gang drej da regulator knappen tilbage til Lo og vent et kort 

øjeblik og gentag proceduren.

Regulering/sluk for terrassevarmeren
1. Ønskes en større flamme drej regulator knappen frem mod Hi
2. For at slukke for terrassevarmeren, tryk - drej regulator knappen tilbage Off

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse og rengøring:
•	 Følg nedenstående vejledning regelmæssigt for at sikre en lang levetid af din terrassevarmer
•	 Hold udvendig flader rene for snavs. 
•	 Brug kun varmt sæbevand til rengøring. Brug aldrig brændbar eller slibende rensevæske eller 

rensemiddel.
•	 Sørg altid for at blusset og gasregulator delene ikke bliver våde eller fugtige under rengøringen. 

Hvis en af gasregulator delene bliver våde er det nødvendigt at udskiftet disse Advarsel! Genbrug 
ikke gas dele der tidligere har været våde, disse dele kan i værste tilfælde forårsage en eksplosion.

•	 Ved sæson start eller opmagasinering i længere, tid er det vigtigt at være ekstra grundig i kontrollen 
og rengøringen af dyser, slanger og gasregulator delen. 

•	 Det er vigtigt at gas og luft kan passere uhindret igennem rør og slanger, Vær derfor meget 
opmærksom på at disse dele altid er rene. Tegn på manglende rengøring er gaslugt, meget gul 
flamme, ujævn flamme/forbrænding samt knitre/gnist lyde fra blusset.

•	 Blus og gasregulator delene bliver oftere beskidte. Det er derfor vigtigt at disse dele kontrolleres og 
rengøres jævnligt. 

•	 Til rengøring af gasudmundingen ved blusset, anbefales det at bruge almindelige piberenser 
alternativt kan bruges en luft kompressor, til gennemblæsning af rør. Husk at frakoble gasflaske

•	 Rengør reflektor og glas cylindret for sod.

Opbevaring

Ved dagligt brug
•	 Sluk for gasregulator (2) og gasflaske
•	 Opbevar terrassevarmeren lodret og i ly for vejret.  
•	 Alternativt kan terrassevarmeren afdækkes (terrassevarmeren skal være afkølet)

Ved sæson start eller opmagasinering i længere tid.
•	 Sluk for gasregulator (2)
•	 Sluk for gasflasken. Frakoble flasken fra gasregulatoren (2)
•	 Flyt terrassevarmeren til det nye ønskede sted eller opmagasinering et tørt afdækket sted.
•	 Opbevar terrassevarmeren lodret og i ly for vejret.  
•	 Alternativt kan terrassevarmeren afdækkes (terrassevarmeren skal være afkølet)

Sikkerhedsadvarsel
•	 Flyt ikke terrassevarmeren i mindst ikke 45 min efter brug eller indtil alle dele er afkølet. 
•	 Vigtigt! Afdæk ikke terrassevarmeren før den er helt afkølet



Tekniske specifikationer 

Terrassevarmer PH08-A PH08-B
Varme tilførsel (Hs) 9.5kW 10.5kW
Kategori I3+ I3B/P I3B/P

Gastryk
G30/G31

28-30/37mbar

G30

30mbar

G30

50mbar
Ventilstørrelse: 1.5mm 1.5mm 1.3mm

Fejlfinding 

Problem Mulig årsag Løsning

Ingen gnist Blus/Dyse er blokeret Rengør eller udskift blus/ 
dyse

Løs forbindelse Kontroller og fæstne evt løse 
forbindelser 

Blusset går ud  Snavs blus/dyse Rengør Blus/dyse 

Løs forbindelse Efterspænd løs forbindelse.

Termoelement tæret og utæt Udskift termoelement 

Gas lækage Kontroller for lækage

Manglende gastryk Gasflasken er næsten tom 
Terrassevarmeren vil 
ikke antænde For lavt gastryk  Gasflasken er næsten tom

Mundingen/ dysen tilstoppet  Fjern, rengør eller udskift 

Regulator ikke sat i position on Drej til On

Termoelement tæret og utæt Udskift termoelement 

 


