
EL TERRASSEVARMER VÆGMODEL 

2000 W

ART NR 350154

EAN NR 5709133350420

        LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.



ADVARSLER

 Denne terrassevarmer er beregnet til brug i haver og kan benyttes såvel indenfor som udenfor. Garantien
dækker ikke professionel/industriel anvendelse. Selvom terrassevarmeren må benyttes udenfor, skal stikket
sluttes til en indvendig stikkontakt.

 Denne terrassevarmer overholder gældende regler og standarder.
 Rør aldrig ved terrassevarmeren når den er i brug (forbrændingsfare).
 Rør aldrig ved terrassevarmeren med våde hænder.
 Ændr aldrig ved terrassevarmerens retning når den er i brug. Hvis vinklen skal ændres anbefales det at

slukke for terrassevarmeren og vente 15 minutter.
 Læg aldrig noget hen over terrassevarmeren (f.eks håndklæder, tøj). Brug aldrig terrassevarmeren til at

tørre tøj eller lignende.
 Selvom varmelegemet ikke gløder, kan det stadig være tændt. Kontroller altid at knappen står på ”OFF”

inden terrassevarmeren berøres eller flyttes.
 Sluk terrassevarmeren:

^Efter brug
^Ved funktionsforstyrrelser
^Inden rengøring

 Skil aldrig terrassevarmeren ad. En forkert repareret og samlet terrassevarmer kan være farlig at benytte.
Garantien dækker ikke skader som følge af forkert brug.

 Brug ikke terrassevarmeren i nærheden af vand (badebassiner, brusere mm).
 Terrassevarmeren må UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER blive våd.

VOLT

        Inden terrassevarmeren tages i brug, kontroller at strømmen stemmer overens med specifikationerne 
               på terrassevarmeren. 

SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs brugermanualen grundigt igennem før brug.
Terrassevarmeren må kun tilsluttes 230V.
Terrassevarmeren bliver meget varm under brug og kan forårsage forbrændinger. Sørg for at alle i

nærheden af terrassevarmeren er opmærksomme på forbrændingsrisiko.
Ved tvivl af installering af terrassevarmeren, kontakt venligst en autoriseret elektriker.
Opbevares utilgængeligt for børn. Lad aldrig børn lege med terrassevarmere eller bruge den uden opsyn af

voksne. Hvis børn eller handicappede opholder sig i nærheden af terrassevarmeren.
Terrassevarmeren skal monteres så stikket er let tilgængeligt.
Anvend kun jordede stikkontakter. Læg ikke ledningen oven på terrassevarmeren, da der ellers vil være

risiko for beskadigelse. 
For at forhindre elektrisk stød skal terrassevarmerens stik sluttes til en stikkontakt, som passer til stikket.

Hvis stikket ikke passer præcist i kontakten, skal du kontakte en elektriker.
Ledningen skal være fuldt udtrukket, inden den sættes i stikkontakten.
Ledningen må ikke komme i berøring med kogeapparater. Brug aldrig terrassevarmeren i nærheden af

varme overflader. Ledningen må ikke hænge ned over (bord)kanter.
Tjek ledningen engang imellem. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en kvalificeret



serviceteknikker for at undgå risiko for skade.. Brug aldrig terrassevarmeren, hvis den ikke fungerer
korrekt, hvis den er faldet ned eller blevet tabt, eller hvis den på nogen måde er beskadiget. Send
terrassevarmeren til eftersyn og/eller reparation hos en kvalificeret fagmand.

Flyt ikke terrassevarmeren, mens stikket sidder i stikkontakten. Ledningen må ikke vikles rundt om
blæseren.

Terrassevarmeren må ikke benyttes til andre formål end de tiltænkte.
Terrassevarmeren må ikke placeres direkte under et strømudtag.
Anvend ikke terrassevarmeren i nærheden af karbad, brusebad, swimmingpool eller i fugtige omgivelser

eller vejr. Varmeblæseren må heller ikke udsættes for vand i form af stråler og sprøjt. Sænk aldrig
terrassevarmeren  ned i vand eller andre væsker (se afsnittet for ”Rengøring og vedligeholdelse”)

Rør ikke ved terrassevarmeren, da der kan være risiko for skoldning (gælder særligt for børn).
Terrassevarmeren må aldrig indbygges.
Terrassevarmeren må ikke være drevet gennem en ekstern timer eller andet udstyr, som automatisk kan

tænde apparatet.
Terrassevarmeren må ikke bruges på steder, hvor dette kan medføre en risiko f.eks steder, hvor der

opbevares meget brandfarlige, eksplosive eller kemiske stoffer, eller i meget fugtige omgivelser.
Terrassevarmeren må ikke opstilles i rum, hvor der anvendes eller opbevares brændbare væsker eller gasser

samt lak og lim.
Hvis der anvendes forlængerledning, skal den være så kort som muligt og altid være rullet helt ud.
Der må ikke sluttes andre apparater til det netstik, som terrassevarmeren er tilsluttet.
Stik ikke fingre eller andre genstande ind igennem terrassevarmerens gitter. Dette kan medføre brand,

elektrisk stød, personskade eller skader af varmeblæseren. Undgå at blokere for åbningerne og pille ved
terrassevarmeren, mens den kører.

På grund af brandfare må ind- og udblæsningsristerne til luft ikke blokeres på nogen måde. Anbring aldrig
terrassevarmeren på et ustabilt underlag såsom en madras, da der i modsat fald kan opstå blokering.

Anbring altid terrassevarmeren på et jævnt, plant, tørt og vandret underlag, så den ikke kan vælte.
Terrassevarmeren og andre genstande må ikke stilles oven på ledningen. Før ikke ledningen ind under
gulvtæpper eller måtter, dæk ikke ledningen til, lad ikke ledningen ligge, hvor folk kan falde i den, og læg
ikke ledningen et sted, hvor den kan blive klemt fast.

Terrassevarmeren og især gitteret bliver meget varm under brug. Rør derfor aldrig ved den eller det, når
Terrassevarmeren er tændt. På grund af risiko for forbrændinger må hud ikke komme i kontakt med de
varme flader. 

Sørg for at terrassevarmeren altid holdes tør.

Reparer aldrig selv terrassevarmeren Send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis netledningen er i stykker skal
den udskiftes af autoriseret servicefolk.

MONTERING

 Kontroller inden monteringen, at stikket ikke er sluttet til strømmen.
 Brug de fire skruer til at montere beslaget på væggen, og monter dernæst terrassevarmeren på beslaget.
 Bemærk: Terrassevarmeren skal være monteret korrekt på væggen for at virke.



ANVENDELSE

 Terrassevarmeren tændes ved at hive i snoretrækket. Den vibration der opstår når terrassevarmeren tændes,
forsvinder i løbet af få sekunder.

YDELSE

 Position 0 = stop
           Position 1 = 650 W (normal effekt)
           Position 2 = 1300 W (mellem effekt)
           Position 3 = 2000 W (fuld effekt)

VEDLIGEHOLDELSE

 Terrassevarmeren kræver ingen speciel vedligeholdelse, men hvis der opstår funktionsforstyrrelser skal
købsstedet eller en elektriker kontaktes.

VÆGMONTERING AF TERRASSEVARMEREN

a) Monter terrassevarmeren på de 3 huller i beslaget (markeret med ”I” på tegningen).
b) De fire huller angivet med ”2” på tegningen er til at montere beslaget på væggen.
c) Vælg stedet hvor terrassevarmeren skal hænge. Bor fire huller, med de afstande der er angivet på tegningen, sæt



rawplugsene i hullerne og skru de fire skruer i. Hæng terrassevarmeren op på skruerne.

VIGTIGT

Hvis ledningen eller stik beskadiges skal reparationen foretages af autoriseret personel.

Sørg for at terrassevarmeren altid er overvåget og at børn og dyr, ikke kan komme i nærheden af den.

TERRASSEVARMEREN MÅ IKKE OVERDÆKKES!

TEKNISKE DATA

Spænding: 230 V  
2000 W
Kvartsvarmer
3 varmeindstillinger: Position 0 = stop, Position 1 = 650 W (normal effekt), Position 2 = 1300 W (mellem effekt),
Position 3 = 2000 W (fuld effekt)
IPX4
Vægmodel
Let at betjene via snoretræk
2m kabellængde
50 x 17 x 27 cm
1.9 kg

Importeret af Quine Aps, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst.

Quine Aps. fratræder sig ansvaret af skader, der skyldes forkert behandling eller betjening af terrassevarmeren.

Overkrydset skraldespand (standard EN 50419)

”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og
skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke
bortskaffes korrekt. 
Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den
krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med
usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. 



Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr
gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra
husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.”


