
Monteringsveiledning 

Terrassevarmer 2000w 

Model: THP-2000D 

Takk for ditt kjøp av Terrassevarmer 2000w Model: THP-2000D 

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.Detle elektriske apparatet er i samsvar med tekniske sikkerhets- og elektromagnetiske 
kompatibilitetsstandarder .. 

2. Ikke rør varmeren din når den er i bruk (fare for brannskader). 

3. Ikke berør kontrollpanelet med fuktige hender. 

4. Vri aldri varmeaggregatet på apparatet under bruk. For å endre varmevinkelens vinkel, 
anbefaler vi at du venter i 15 minutter etter at apparatet er slått av. 

5. For å unngå overoppheting, ikke dekk varmeovnen, varmeren er ikke ment for å tørke klær 
med. 

6. Selv om varmeelementet har sluttet å lyse, kan det fortsatt være levende og potensielt 
farlig. Kontroller at valgindikatoren (5) er i posisjon før du tar noen tiltak. 

7. Slå av apparatet, etter bruk, ved feil, eller før du rengjør varmeren. 

8. Ikke ta varmeren i bruk dersom den faller på gulvet. 

9. Demonter aldri apparatet. Et feil reparert apparat kan være farlig for brukeren. Hvis du 
støter på problemer, vennligst ta produktet med til ditt nærmeste Megaflis varehus. 

10. Garantien vil bortfalle i tilfelle skader som oppstår som følge av feilaktig bruk. 

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

12. Varmeapparatet er forsynt med en anti-vippbryter vil slå av varmeapparatet hvis den blir 
veltet, og vil slå den på igjen automatisk når den gjenopprettes til oppreist stilling. 

13. produktets minimum installasjonhøyde er 1,8 meter 

14. Før du bruker apparatet første gang, må du kontrollere at nettspenningen tilsvarer 
spenning som er angitt på apparatet. Det er en klasse I-apparat og må jordes. 

15. FORSIKTIG: Før du monterer eller fjerner apparatet, må du sørge for at varmeapparatets 
kraftledning som leverer varmeren, kobles fra. Kontroller at strømledningen er koblet til en 
30mA differensiell bryter. 
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Strømledning 

Sett inn det nederste staget 
(11) inn i foten (16) 
og benytt skruene 
av 4-M6X30 skrue, og monter 
klemmen (12) på staget(11) 

Plasser så det midtre staget(9) på nedre 
staget(11) og skru stagene sammen med 
skruene 3-M5X6 

Plasser det øvre staget(?) på midtre staget(9) 
og skru stagene sammen med 
skruene 3-M5X6 

Monter varmeelementet (1) og det øvre staget 
(7) sammen og stram til med knotten (2). Fest 
deretter strømledningen(12) ved hjelp av 
klemmen (13) på staget. 

Varmeelementet (1) kan justeres fra 0'-45° 

-Posisjon O : Avslått 

-Posisjon 1: 650w 

-Posisjon 2: 1300w 

-Posisjon 3: 2000w 

16. Når varmeren er slått på, kommer et elektrisk varmeren til å oppnå meget høy 
temperaturkjøler for å forårsake brannskader. Pass på at alle andre brukere er 
oppmerksomme på risikoen. 

17. Hvis du er i tvil rundt installasjonen for denne varmeren, vennligst kontakt en kvalifisert 
elektriker. 

18. Vær oppmerksom når barn,husdyr og personer med begrenset fysisk evner er innenfor 
produktets rekkevidde for å unngå brannskader. 

19. Ta kontakt med din lokale Megaflis avdeling dersom produkteVstrømkabelen er skadet, 
ikke forsøk å bytt reservedeler eller reparer selv. 

20. Varmeapparatet må ikke ligge rett under en stikkontakt 

21. Ikke bruk denne varmeren med en programmerer, timer eller annen enhet som slår på 
varmeren automatisk, da det er brannfare hvis varmeren er dekket eller plassert feil. 

22. Ikke plasser apparatet i nærheten av gardiner og andre brennbare materialer. 

23. Barn skal ikke leke med produktet 

24. Dette apparatet kan brukes av barn 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. 
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1- Varmeelement 

2- Bryter 

3- Hus 

4- Posisjonsplate 

5- Trekksnor 

6- Deksel 

7- Øvre stag 

8- Skrue 

9- Midtre stag 

10- Skrue 

11- Nedre stag 

12 -Klemme 

13 - Strømledning 

14 - Deksel 

15 - Skrue 

16 - Fot 

Modell : THP-2000D 
Spenning : 230v 
Frekvens : 50/60 Hz 
Maks. Effekt : 2000w 
IP34 

CD 
Teknisk data 

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

- CE: 


