
Monteringsveiledning 

Terrassevarmer 1500w 

Model: THH-1500B 

Takk for ditt kjøp av Terrassevarmer 1500w Model: THH-1500B 

Denne instruksjonmanualen vil hjelpe deg å bruke produktet på en trygg og riktig måte. 
Vi anbefaler at du bruker litt tid på å lese denne instruksjonmanualen slik at du fullt ut 
forstår alle de operative funksjonene den tilbyr. 

Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk og hold denne bruksanvisningen for 
fremtidig bruk. 

Sikkerhet 

1. Ikke bruk varmeren med en programmerer, timer, separat fjernstyringssystem eller annen 
enhet som slår på varmeren automatisk, da det er brannfare hvis varmeapparatet er dekket til 
eller plassert feil. 

2. Ikke installer apparatet i nærheten av gardiner og andre brennbare materialer. 

3. Ikke bruk varmeren i nærheten av dusj, bad eller svømmebasseng. 

4. Ikke plasser varmeapparatet rett under en stikkontakt. 

5. Ikke tilfelle skade på ledning, kontakt din nærmeste MegaFlis avdeling, ikke forsøk å 
reparere skaden selv. 

6. For å unngå overoppheting, ikke dekk varmeovnen. 

7. Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og eldre og personer med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått veiledning 
eller instruksjon om bruk av apparatet på en trygg måte og forstår farer involvert. 

8. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år. 

9. Advarsel : Dette produktet er ikke utstyrt med en enhet som styrer romtemperaturen. Ikke 
bruk denne varmeapparatet i små rom når ersoner som ikke er i stand til å forlate et rom 
alene. 

10. Vær oppmerksom på at ingen brennbart materiale på grunn av vind eller andre 
miljøpåvirkninger dekker eller hindrer apparatet, for eksempel gardiner, merker, flagg, 
plastfolie etc. 

11. FORSIKTIG - Enkelte deler av dette produktet kan bli veldig varmt og forårsake 
brannskader. Spesiell oppmerksomhet må gis der barn og sårbare mennesker er til stede. 

12. FORSIKTIG- Fare for elektrisk støt. IKKE åpne eller prøv å reparere varmeapparatet selv. 
kontakt din nærmeste MegaFlis avdeling. 

13. Denne varmeren kan bli varm når den er i bruk. For å unngå forbrenning, ikke la bar hud 
ta på varme overflater, bruk håndtak når du flytter denne varmeren. 

14. Hold brennbare materialer, for eksempel møbler, puter, sengetøy, papir, klær og gardiner 
minst 3 meter fra forsiden av varmeren og hold dem vekk fra sidene, toppen og baksiden. 
IKKE legg håndklær eller andre gjenstander på varmeapparatet. 

15. Vær oppmerksom når noen varmeapparat brukes av eller i nærheten av barn eller 
funksjonshemmede, eller når varmeren er i drift og uten tilsyn. 

16. Denne varmeren er ikke beregnet til bruk på bad, vaskerom og lignende innendørs steder. 
Aldri plasser varmeapparat der det kan falle i badekar eller annen vannbeholder. For å 
beskytte mot elektriske farer, IKKE Fyll i vann eller andre væsker. 

17. IKKE berør kontrollpanelet med fuktige hender. 

18. Ikke plasser strømkabelen under teppe og løpere, plasser kabelen i et område uten trafikk 
og uten risiko for at personer kan tråkke eller snuble over kabalen. 
Ikke tvinn kabelen rundt produktet. 

19. Ikke sett inn eller la ukjente gjenstander komme inn i ventilasjon eller åpning på 
varmeapparatet, da det kan føre til elektrisk støt, brann eller skade på varmeapparatet. 

20. Hold luftveiene fri for blokkeringer for å unngå brannfare. 

21. En varmeapparat har varme og buede eller gnistende deler inni. Ikke bruk i områder hvor 
bensin, maling, eksplosive og / eller brennbare væsker brukes eller lagres. Hold enheten vekk 
fra oppvarmede flater og åpne flammer. 

22. Unngå å kombiner produktet med en skjøteledning. 

23. For å koble fra varmeren, skru kontrollene til OFF. 

24. Trekk alltid ut støpselet og sørg for at enheten er helt kald før du flytter, rengjør eller 
lagrer den. 

25. Bruk kun for beregnet husholdningsbruk som beskrevet i denne håndboken. Eventuell 
annen bruk som ikke anbefales av produsenten kan føre til brann, elektrisk støt eller 
personskade. Bruk av uoriginale deler som ikke anbefales eller selges av uautoriserte 
forhandlere, kan forårsake farer. 

26. Bruk alltid på tørr, jevn overflate. Kun til tak-montering. 

27. ADVARSEL: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, IKKE bruk denne enheten 
med en fast hastighetkontrollenhet. 

28. Ikke forsøk å reparere eller justere elektriske eller mekaniske funksjoner på dette 
produktet. Produktet inneholder ikke deler som kan brukes av brukeren. Bare en kvalifisert 
elektriker skal utføre service eller reparasjoner. Hvis det blir påført reparasjon på produktet, vil 
garantien bortfalle. 

29. Koble kun til riktig jordet uttak. 

30. Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og eldre og personer med nedsatt 
fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått 
veiledning eller instruksjon om bruk av apparatet på en trygg måte og forstår farer involvert. 

31. Produktet er ikke et leketøy, hold barn på avstand for å unngå personskade. 

32. Ikke fjern noen av advarselskiltene eller tegnene fra produktet. 

Les i struksene nedenfor !l@Y� fru: montering 

1. Plasser varmeren på en fast, plan takflate. 

2.Festet i taket må kunne utføre en vekt på 3 eller 4 ganger den som er tilrettelagt for 
varmeren. 

3.Plasser kroken rundt festet i taket og klips på ringen av kjedet for å justere høyde på 
varmeren til gulvet. 

4.Avstanden mellom bunnen av varmeren til gulvet må være over 1,8 m, og avstanden 
mellom varmeapparat og tak må være minst 30 cm. 

5.Disse apparatene skal forsynes med riktig spenning og frekvens (AC220-240V, S0Hz) og 
kobles til en individuell, jordet grøntkrets som er forsvarlig jordet, beskyttet av en bryter 
som i henhold til ledningsnettene slår av. Strømledningen til dette apparatet må festes 
med kjedet. Installasjonen må kun utføres av en kvalifisert person for å unngå fare. 

6.Bruk kun varmeren når den er i oppreist stilling. Denne elektriske varmeren er utstyrt 
med to varmeinnstillinger. Bryteren på varmerhodet brukes til å kontrollere de to 
varmeinnstillingene. (I) for750W, (li) 1500W 0-posisjonen er av. For å betjene varmeren 
høyt, skyv bry1erledningen igjen. Dette vil føre til at både bunn- og toppvarmeelementene 
lyser og utstråler varmen. 

Vedlikehold 

OBS:Slå av strømbryteren før vedlikehold og la enheten kjøle helt 
ned. 

• For å holde varmeren ren, kan det ytre skallet rengjøres med en myk, fuktig klut. Du kan 
bruke et mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Etter rengjøring tørk enheten med en 
myk klut. 

•Unngå å bruke rengjøringverktøy (rengjøringsmidler, etc.) som kan skade varmeren. 

•Selv om denne varmeren er utendørs godkjent (balkonger og terrasser), må du IKKE 
starte varmeren før varmeren er helt tørr før bruk. 

•Hvis varmeren ikke skal brukes i lang tid, oppbevar den på et kjølig, tørt sted 
plassering når den ikke er i bruk. For å unngå støv og smussoppbygging, bruk originalen 
emballasje for av varmeren for å lagre produktet. 

Modell : THH-1500B 

Spenning : 230v 

Frekvens : 50/Hz 

Maks. Effekt : 1soow

Vekt: 2,2 kg 

Mål : 510x510x290mm 
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Teknisk data 

:a:- Elektriske produkter skal ikke kastes med husholdningsprodukter. 
- Kontakt din nærmeste gjenvinningstasjon. 
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