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Sikkerhedsanvisning



 
 

Tak! 

Tak fordi du valgte en terrassevarmer fra Dancover. Vi håber, du vil få glæde af produktet. For at få mest 
muligt ud af dit nye produkt, så anbefaler vi, at du læser disse Sikkerhedsanvisninger omhyggeligt, før du 
tænder for terrassevarmeren første gang. Vær især opmærksom på risikoen for skader! Vi anbefaler 
desuden at du opbevarer denne vejledning et sikkert sted, så du altid kan finde den, hvis der er brug for 
det.   

Attention! 

Din nye terrassevarmer må kun tilsluttes til en stikkontakt med 230V/50Hz med jord. At tilslutte den til en 
forkert kontakt er både farligt og vil få garantien til at bortfalde!  

Brug kun terrassevarmeren til det, som den er lavet til – at opvarme en terrasse eller tilsvarende område. 
Brug den aldrig til at tørre tøj på eller andre materialer – og DU MÅ ALDRIG TILDÆKKE DIN 
TERRASSEVARMER! 

Terrassevarmeren må ikke bruges professionelt og skal ikke bruges til opvarmning af bygninger, drivhuse, 
skure eller tilsvarende. Varmekilden eller varmelampen er skrøbelig, så du skal generelt behandle 
terrassevarmeren forsigtigt. Undgå at slå til terrassevarmeren, tab den ikke og så videre.   

Du skal altid installere og tilslutte terrassevarmeren efter vejledningen i denne manual eller den tilsvarende 
på shoppen.   

Pas på – terrassevarmeren er varm!  

Visse dele på dette produkt kan blive meget varme og give brandsår ved berøring. Vær helt generelt 
påpasselig og vær ekstra opmærksom, hvis der er børn og sårbare personer til stede. Sørg for aldrig at lade 
hud komme i kontakt med varme overflader og stik aldrig fingre, blyanter eller andet ind gennem gitteret 
på terrassevarmeren, da varmekilden (og især den yderste del) kan blive meget varm, når den er i brug.   

Rør aldrig ved apparatet, før det er kølet helt ned! Hold venligst øje med terrassevarmeren generelt og sørg 
for at børn under 3 år slet ikke kommer i nærheden af den. Større børn må kun betjene apparatet, når de er 
sammen med en voksen.    

Dette apparat er ikke udstyret med en termostat til regulering af rumtemperaturen. Brug ikke dette 
varmeapparat i rum, hvor der befinder sig dyr eller mennesker, som ikke selv er i stand til at forlade 
rummet, medmindre de er under konstant opsyn.  

Vær opmærksom på brandfare   

Installer eller benyt aldrig terrassevarmeren i nærheden af brændbare materialer som gardiner, møbler 
eller tilsvarende. Apparatet bør ikke placeres for tæt på en kontakt og må ikke benyttes i fugtige rum som 
f.eks. et badeværelse, ved siden af en pool eller tilsvarende.   

Lad aldrig ledningen løbe under nogen form for tæppe eller hen over gangarealer. Stil heller ikke nogen 
form for møbler oven på ledningen. Vær opmærksom på skarpe kanter, varme emner og andre ting, der 
kan beskadige ledningen. Sørg altid for at rulle ledningen op, når den har været i brug.   

Brug aldrig terrassevarmeren udendørs, når det regner eller er meget fugtigt.    

Sørg altid for at en timer eller tilsvarende ikke kan tænde for terrassevarmeren, da det vil udgøre en 
brandfare, især hvis apparatet er overdækket eller er placeret tæt på brændbare materialer.   



 
 

Tilslut så vidt muligt ikke terrassevarmeren til en forlængerledning. Hvis du skal benytte en 
forlængerledning, så skal den være beregnet til mindst 10A og 2000W. Bruger du en forlængerledning, så 
skal den være rullet helt ud under brug.   

Nedsænk aldrig terrassevarmeren i vand eller andre former for væske.  

Sluk altid for terrassevarmeren og lad den køle af, før du trækker stikket ud, flytter den eller rengør.   

Forsøg aldrig selv at reparere terrassevarmeren. Hvis terrassevarmeren, stikket eller ledningen skal 
repareres, så kontakt en fagmand. Reparationer af uautoriserede personer eller tilpasninger og ændringer 
på apparatet vil få garantien til at bortfalde.   

Hvis reparationen hører under garantien, så kontakt venligst Dancover ved at udfylde en Reklamation, som 
du finder på Dancovershop.com.   

Rengøring af terrassevarmeren   

Sørg altid for at slukke for terrassevarmeren og træk stikket ud, før du gør apparatet rent. Brug kun en 
fugtig klud, og hvis det er nødvendigt, et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig kemikalier eller stærke 
rengøringsmidler! Efter et stykke tid vil der samle sig støv m.m. inde i terrassevarmeren. Forsøg at fjerne 
det forsigtigt ved hjælp af en tynd, blød børste eller støvsugeren. Brug aldrig trykluft, da det kan beskadige 
varmelampen eller reflektoren. Undgå helt at berøre varmelamperne!  

Information omkring garanti 

Dancovers garanti gælder kun ved almindelig brug af produktet, almindeligt slitage undtaget, og i 
overensstemmelse med de skrevne brugsanvisninger eller manualer. Garantien dækker ikke skader, som er 
opstået ved uheld, vold, misbrug eller ved at der er ændret ved produktet.  

Besøg dancovershop.com for at få den seneste information om garantier m.m.    

Information om at bortkaste og genanvende dette apparat   

Vær venligst opmærksom på, at dette produkt har et symbol med en overstreget skraldespand. Det 
betyder, at man ikke kan bortskaffe apparatet med sit almindelige affald, men skal aflevere det som 
elektronisk affald. Sørg venligst for at aflevere varmeapparatet et sted, hvor de tager imod denne type 
affald – genbrugsplads eller tilsvarende. Hvis du er i tvivl, så kontakt din kommune og få mere at vide om, 
hvad du skal gøre. På forhånd tak!   
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