
Monteringsveiledning 

Terrassevarmer 2000w 

Model: CWT-20 

Takk for ditt kjøp av Terrassevarmer 2000w Model: CWT-20. 

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. Oppbevar produktet i original forpakningen når produktet lagres under lengre perioder. 

2. Produktet skal ikke forlates uten tilsyn når den er i bruk 

3. Produktet er meget varmt under bruk og kan forårsake brannskade,unngå derfor direkte 

kontakt med produktet under bruk 

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

5. Ikke flytt på produktet under bruk, vent til produktet er helt avkjølt og kontroller at stikkontakten 
er koblet fra. 

6. Plasser produktet minst 1 m fra svært brennbare materialer som møbler,trær,blader, tørt gress 
og busker. 

7. Produktet må være minst 1,8m fra bakken og minst 0,5 m fra taket til bygningen eller 
overhengende gjenstander. 

8. Produktet må ikke pekes oppover mot et tak, men vendes mot området det skal varme opp. 

9. Advarsel : Dekk ikke produktet med klær, dette produktet er ikke ment for tørking av 
klær! 

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

11. Barn skal ikke leke med produktet 

12. Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke gjøres av barn uten tilsyn. 

13. Ikke bruk produktet hvis det oppstår tegn på skade eller funksjonsfeil. 

14. 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 reprasjon på produktet, vil garantien bortfalle. 

15. Ikke håndter elementet med bare hender. Hvis det berøres ved et uhell, fjern fingermerkene 
med en myk klut og metyl syre eller alkohol, ellers vil merkene brenne inn i elementet som 

forårsaker for tidlig oppvarming. 

16. Ta kontakt med din lokale MegaFlis avdeling dersom produkteUstrømkabelen er skadet, ikke 
forsøk å bytt deler eller reservedeler selv. 

17. Dette produktet er egnet for innendørs og utendørs bruk. Ikke bruk denne varmeapparatet i 
umiddelbar nærhet av badekar, dusj eller svømmebasseng. 

18. Dette produktet må ikke etterlates utendørs eksponert for elementene i lange perioder. 

19. Ikke rør støpselet med våte eller fuktige hender. 

20. 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. 

21. 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. 

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

23. 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. 

24. Unngå å kombiner produktet med en skjøteledning. 

25. Pass alltid på at varmeapparatet er koblet til en egnet kontakt, en som er testet for utendørs 
bruk. 

26. For å koble fra varmeapparatet, skru kontrollene til OFF, og fjern deretter støpselet fra 
kontakten. Ikke koble fra ved å trekke på strømkabelen. 

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

28. Denne varmeren er kun beregnet til husholdningsbruk. Eventuell alternativ bruk, som ikke 

anbefales av produsenten, kan føre til brann, elektrisk støt eller personskade. 

29. Advarsel : Dette produktet er ikke utstyrt med en enhet som styrer romtemperaturen. Ikke 

bruk denne varmeapparatet i små rom når personer som ikke er i stand til å forlate et rom alene. 

30. Monter alltid produktet på en tørr, passende sterk, stabil og plan overtlate. 

31. Kontroller yttervegger for elektriske kabler og rørledninger før montering. 

32 .Ikke plasser produktet direkte over eller under en stikkontakt eller utvendig elektrisk 
installasjon. 

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

Les instruksene nedenfor nøye før montering 

1. Produktet må jordes før montering. 
2. Spenningen skal være egnet for produktets egenskaper. 

3. For sikker bruk av produktet, bør produktinstallasjonposisjonen garantere nederste 
minimumshøyde på 1,8 m fra bakken, taket,eller andre dekk. Minste avstand er 0,5 m, 
minimumsavstanden med begge sider er 0,5 m (som vist på figur nedenfor) 

t Min 0.5M 

j ""''" 
1. 

Sørg for å ha egnet 8mm bor 
avhengig av hvilket materiale veggen er laget 
av. Bor så 3 hull som anvist 
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3. 
Fest braketten fast med medfølgende tre ST 4 • 
35 skruer og sørg for at braketten er godt 
festet 

2. 

Plasser medfølgende plastplugger i hullene. 
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4. 
Før du monterer produktet, må du kontrollere 
bryteren på høyre side, og deretter festes 
braketten og produktet, med medfølgende to 
M6 '" 14 skruer og sommerfugl muttere 

Vedlikehold 

Forsiktig og regelmessig vedlikehold av infrarød varmeapparat er nødvendig for å 
opprettholde en lang og effektiv drift av produkt. 

1- Kontroller rensligheten til reflektor og IR-filament minst en gang i måneden avhengig av miljøet 
produktet er plassert i. Hvis nødvendig, bruk rengjørings- og vedlikeholdsanvisninger 

2- Kontroller formen på varmeren, innvendig ledning og utseende mens du rengjør apparatet. Hvis du 
har problemer med varmeapparatet, vennligst kontakt din nærmeste MegaFlis avdeling. 

Rengjøring 

Regelmessig rengjøring hjelper produktet til å fungere effektivt og samtidig forlenger 
levetiden. 

1- Kontroller at strømmen er slått av og ledningen er koblet fra stikkkontakten før du rengjør produktet 

2- Bruk en skrutrekker for å fjerne frontgitteret fra rammens inngang. 

3- Reflektor og filamenter må rengjøres med en myk klut, glatt børste. 

4- Unngå å bruke rengjøringsverktøy (rengjøringsmidler, etc.) som kan skade reflektorer. 

5- Sett inn et ledningsnett med en skrutrekker. 

Modell : CWT-20 

Spenning : 230v 

Frekvens : 50/60 Hz 

Maks. Effekt : 2000w 

IP65 

CD 
Teknisk data 

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

- CE: 


