INDUS Standing Black Halogen RSS19 GB

Terrassvärmare SE
Terrassevarmer NO

Översättning av bruksanvisningen i original
Till våra kunder
Tack för ert förtroende!
Läs denna bruksanvisning före första igångsättning!
Här hittar du anvisningar om driftsäkerhet samt vad man ska göra för att säkerställa lång livslängd av
produkten. Följ noga alla säkerhetsanvisningar som finns i denna bruksanvisning.

Hur använder du denna bruksanvisning?
Alla bilder finns på de första sidorna. Du kan hitta hänvisningar till dessa bilder i beskrivningsdelen.

Innan du börjar ….
Denna produkt har tillverkats i enlighet med säkerhetsföreskrifter som var gällande den dag då
produkten lanserades på marknaden.
Denna produkt ska användas som värmeelement utomhus och skall placeras under tak
Denna produkt skall inte användas i industri!
Produkten kan skadas när den inte används på ett korrekt sätt, när du gör ändringar av produkten
eller när du använder reservdelar som inte kontrollerats och godkänts av tillverkaren!
Användning av produkten på ett ej korrekt sätt eller vidtagande av åtgärder på produkten som inte
blivit beskrivna i denna bruksanvisning innebär en olaglig användning och leder till att tillverkaren
frigörs från garantiansvaret.

För din säkerhet
Allmänna säkerhetsföreskrifter
• Läs igenom denna bruksanvisning före första igångsättning för att säkerställa säker drift av
produkten
• Följ alla arbetsmiljöföreskrifter för att inte skapa risk för dig eller andra
• Förvara alla bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter för framtida användning
• Överlämna denna bruksanvisning i samband med försäljning eller överlåtande av produkten
• Produkten skall endast användas i perfekt tekniskt skick. Har produkten eller dess komponent
skadats skall den kopplas av och hanteras på ett lämpligt sätt.
• Produkten får inte användas på ställen där explosionsrisk föreligger eller i närheten av brandfarliga
vätskor eller gaser!
• Se till att säkra frånkopplad produkt så att den inte oavsiktligt kopplas på
• Använd inte denna produkt när strömbrytaren är sönder
• Förvaras oåtkomligt för barn! Skydda produkten från barn eller annan obehörig användning
• Överbelasta ej produkten. Produkten skall endast användas på ett ändamålsenligt sätt
• Arbeta alltid när du är i bra fysisk form och arbeta säkert. Trötta, sjuka, alkohol-, medicin- eller
narkotikapåverkade personer är inte ansvariga och kan inte använda produkten på ett säkert sätt.
• Produkten skall inte användas av personer (även barn) som är i begränsat fysiskt, sensoriskt eller
mentalt tillstånd eller som inte har lämpliga erfarenheter och/eller kunskaper. Detta gäller inte i de
fall då det finns tillsyn från behöriga som givit anvisningar om hur produkten ska användas
• Se till att barn inte leker med produkten.
• Beakta alltid lokala och internationella arbetsmiljöbestämmelser

Elsäkerhet
• Koppla produkten till vägguttaget med korrekt installerat jordat uttag.
• Elsäkerheten skall garanteras genom användning av differentialbrytare med jordfelsbrytare (max.
30 mA)
• Kontrollera att strömanslutningen motsvarar produktens anslutningsvärden.
• Produkten skall endast användas inom angiven spänning, effekt och märkvarvtal (se märkskylt)
• Vidrör aldrig uttaget med våta händer! Dra i stickkontakt - inte i kabel när du kopplar av enheten.
• Böj, krossa eller kör inte på anslutningskabeln. Undvik skarpa ytor, olja eller hetta.
• Lyft aldrig produkten genom att ta dra i kabeln. Kablar ska användas på ett ändamålsenligt sätt
• Kontrollera alltid stickkontakt och kabel innan du använder produkten
• Dra ut stickkontakt ur uttaget när kabeln har skadats. Använd aldrig produkten med skadad kabel.
• Dra ut stickkontakt när produkten inte är i bruk
• Kontrollera att produkten är frånkopplad innan du sätter stickkontakt i eluttaget.
• Slå av produkten innan du drar stickkontakt ur eluttaget
• Koppla av produkten före transport
Produktspecifika anvisningar
• Denna produkt får inte användas i slutna utrymmen
• Denna produkt får inte användas i närheten av simbassänger, trädgårdsdammar m.m.
• Skaka inte produkten i driftläge
• Sänk inte produkten i driftläge
• Stoppa aldrig föremål genom ventilationsdon. Livsfara!
• Avståndet mellan ventilationsdon och brandfarliga föremål ska vara minst 75 cm
• Täck inte över produkten. Brandrisk föreligger
• Ställ produkten på jämnt, vågrätt underlag. Lämna fritt utrymme omkring produkten. Håll alltid
säkerhetsavståndet
• Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska
• Denna produkt skall inte drivas med timer eller annan brytare som leder till automatisk
frånkoppling. Brandrisk föreligger
• Placera inte produkten direkt vid vägguttaget
• Ta inte bort eller täck inte över symboler på produkten. Skyltar som inte är läsbara ska bytas ut.

OBS Använd inte terrassvärmaren när det regnar eller i fuktiga miljöer.
Koppla alltid ur strömkabeln från uttaget när terrassvärmaren inte används.

Rengöring
– Slå av produkten och låt den stå stilla för att kyla ned den
– Dra stickkontakt ur eluttaget
‒ Rengör försiktigt med fuktig trasa
– Använd pensel med lång, mjuk borst
Avfallshantering
Hantering av förbrukad produkt
Alla produkter som är märkta med denna symbol får inte behandlas som hushållsavfall.
Förbrukat el- och elektroniskt avfall skall hanteras separat.
Förbrukade produkter kan återvinnas eller behandlas på ett annat sätt. Så undviker du
utsläpp av farliga ämnen i miljö.

Hantering av förpackning
Produkten förpackas i kartong och märkt plast kan återvinnas.

Kjære kunde,
Takk for din tillit!

Før første bruk ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen! Den inneholder retningslinjer
for sikker bruk og langvarig drift av utstyret. Følg nøye sikkerhetsanvisninger inkludert i denne
bruksanvisningen.
Alle nødvendige illustrasjoner befinner seg på de første sidene av denne bruksanvisningen.
Henvisninger til teksten finnes i beskrivelsene til de relevante illustrasjonene.

Før du begynner...

Bruk i samsvar med bruksformålet
Utstyret er produsert i samsvar med tilgjengelig vitenskap og teknologi, samt sikkerhetsforskrifter
gjeldende på tidspunktet når enheten ble introdusert på markedet, for bruk i samsvar med dets
formål.
Utstyret er ment for bruk som en varmeovn på tildekket utendørsområder.
Utstyret egner seg ikke til yrkesbruk eller industriell bruk.
Hver bruk som ikke er i samsvar med formålet, innføring av endringer i enheten eller bruk av deler
som ikke er autoriserte av produsenten, kan føre til uforventede skader!
Hver bruk som ikke er i samsvar med bruksformålet til enheten, og alle andre handlinger utført i
forhold til utstyret som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, faller innenfor ulovlig bruk av
enheten og er dermed utenfor produsentens lovpålagte ansvarsområde.

For din sikkerhet
Generelle sikkerhetsforskrifter

• For sikker bruk av enheten bør brukeren lese og forstå bruksanvisningen før enheten brukes for
første gang.
• Brukeren bør følge alle sikkerhetsanvisningene for sikker drift av enheten! Dersom disse ikke blir
etterfulgt skaper man fare for seg selv og andre.
• Oppbevar alle bruksanvisningene og sikkerhetsanvisningene for fremtidig bruk.
• Ved salg eller overlevering av enheten må bruksanvisningen også følge med.
• Enheten kan kun brukes dersom den er i god teknisk tilstand. Hvis enheten eller noen av dens deler
er skadet, bør utstyret skrus av og avhendes på en profesjonell måte.
• Ikke bruk utstyret i rom hvor det er fare for eksplosjon eller i nærheten av brennbar væske eller
gass.
• Utstyret bør sikres mot uventet påkobling når det er skrudd av.
• Ikke bruk utstyret når av/på knappen er ødelagt.
• Barn bør ikke få bruke utstyret! Beskytt enheten mot barn og uautoriserte personer.
• Ikke overbelast enheten. Bruk kun i samsvar med bruksformålet.
• Bruk enheten kun når du er i god fysisk og psykisk tilstand og med forbehold om sikkerhet.
Personer som er trøtte, syke, påvirket av alkohol, medisiner eller narkotika er ikke ansvarlige og er
dermed ikke i stand til å bruke enheten på en forsvarlig og trygg måte.
• Enheten bør ikke brukes av personer (også barn) som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
evne, personer som ikke har erfaring eller kunnskap om bruk av utstyr av denne typen, med mindre
de er under tilsyn til ansvarlige personer og har mottatt instruksjoner for bruk av enheten.
• Ikke la barn leke med enheten.

Ta alltid hensyn til gjeldende internasjonale og nasjonale HMS-regler.

Elektrisk sikkerhet
• Det er kun lov å koble enheten til en stikkontakt med en korrekt installert beskyttelseskontakt.
• Beskyttelsen må gjennomføres ved hjelp av en beskyttende differensialbryter med en beregnet
sviktstrøm på ikke mer enn 30 mA.

• Før enheten kobles til strøm kontroller om strømkildens spenning stemmer med angivelsene for
enheten.
• Enheten kan kun brukes innenfor angitt spenning, styrke og nominell rotasjonshastighet (se
symbolskilt).
• Ikke rør støpselet med våte hender! Ledningen bør alltid kobles fra ved å trekke den ut ved å holde
i støpselet og ikke kabelen.
• Det er ikke lov å bøye, knuse eller kjøre over ledningen. Beskytt den mot skarpe kanter, olje og
varme.
• Enheten kan ikke løftes i kabelen. Det er ikke lov å bruke kablene til mål som ikke stemmer overens
med deres tilsiktede bruk.
• Før hver bruk sjekk støpselet og ledningen.
• Dersom ledningen blir ødelagt, trekk den umiddelbart ut fra kontakten. Aldri bruk enheten med
ødelagt ledning.
• Dersom enheten ikke er i bruk må støpselet alltid trekkes ut fra kontakten.
• Før du setter enheten i kontakten, sjekk at den ikke står på.
• Før du trekker enheten ut fra kontakten, sjekk at den ikke står på.
• Trekk enheten ut fra kontakten under transport.

Retningslinjer for bruk av enheten

• Det er ikke lov å bruke enheten i stengte rom.
• Enheten kan ikke brukes i nærheten av svømmebassenger, hagedammer, osv.
• Ikke rør på enheten under drift.
• Ikke vipp enheten under drift.
• Sett aldri inn gjenstander i ventilasjonsgitteret. Fare for livet!
• Avstand mellom ventilasjonsgitter og brennbare gjenstander bør være minimum 75 cm.
• Der ikke lov å dekke over enheten. Fare for brann.
• Enheten bør plasseres på et flatt, horisontalt gulv. Rundt enheten bør det være ledig plass. Alltid
hold sikkerhetsavstanden.
• Enheten må aldri utsettes for vann eller annen væske.
• Enheten kan ikke driftes med en tidsbryter, eller hvilken som helst annen bryter som medfører at
enheten skrus på automatisk, grunnet brannfare.

• Enheten kan ikke plasseres direkte under stikkontakten på veggen.
• Det er forbudt å fjerne eller dekke til symbolskiltet som befinner seg på enheten. Skilt med
informasjon som ikke er lesbar bør byttes umiddelbart.

Renhold
⎯ Skru enheten av og vent til den blir helt kald.
⎯ Trekk ut støpslet fra stikkontakten.
⎯ Tørk enheten med en fuktig klut.
⎯ For å rense varmeapparatet og reflektor bruk en pensel med langt, mykt hår.

Kasting

Kasting av utstyr

Denne etiketten viser at produktet ikke skal kasseres sammen med
husholdningsavfall. Derfor er dere pliktet til å levere oppbrukte elektriske og
elektroniske utstyr til godkjente retur- og innsamlingsordninger.
Gammelt utstyrt som kastes på riktig måte resirkuleres eller gjenvinnes på en
annen måte. På denne måten hindres mulige utslipp av forurensninger til miljøet.

Kasting av innpakningen

Emballasjen består av en kartong og henholdsvis markert plast som kan gjenbrukes.

