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Manual Part 2 
Sikkerhet råd



Takk! 

Takk for at du valgte en terrassevarmer fra Dancover. Vi håper at du får glede av produktet. For at du skal få 
mest mulig ut av produktet, anbefaler vi at du leser disse sikkerhetsanbefalingene grundig før du slår på 
varmeovnen for første gang. Vært spesielt oppmerksom på sikkerhetsanbefalingene! Vi anbefaler også at 
du tar godt vare på denne brukermanualen, slik at du kan bruke den ved behov. 

Vær oppmerksom på følgende! 

En terrassevarmer kan bare tilkobles en jordet stikkontakt med 230V/50Hz. Tilkobling til feil spenning er 
farlig og dekkes ikke av garantien! 

Ikke bruk terrassevarmeren til noe annet formål enn den var designet for, oppvarming av terrassen eller et 
tilsvarende sted. Den må ikke brukes til tørking av klær eller andre tekstiler – og TERRASSEVARMEREN MÅ 
ALDRI TILDEKKES! 

Terrassevarmeren er ikke til kommersiell bruk, og bør ikke brukes til oppvarming av bygninger, drivhus, 
boder eller tilsvarende. Varmekilden, eller lampene, er skjøre, så terrassevarmeren må behandles med 
forsiktighet. Unngå å utsette varmeovnen for slag, den må ikke slippes i bakken eller noe annet. 

Installer eller tilkoble terrassevarmeren i henhold til instruksjonene i denne manualen eller fra 
nettbutikken. 

Vær forsiktig – terrassevarmeren er varm! 

Noen deler av produktet kan bli veldig varme og forårsake brannskader. Vær generelt oppmerksom og 
spesielt der barn eller andre sårbare personer er til stede. Du må aldri la bar hud komme i berøring med de 
varme overflatene og du må aldri stikke fingrene, blyanter eller andre gjenstander inn i gitteret til 
terrassevarmeren, ettersom varmeelementet (og spesielt fronten) blir varm under bruk. 

Du må aldri berøre varmeovnen før den er nedkjølt! Generelt må varmeovnen holdes under oppsyn og 
barn under 3 år må aldri komme i nærheten av enheten. Eldre barn kan bare betjene varmeovnen under 
oppsyn av voksne. 

Varmeovnen er ikke utstyrt med termostat. Uten kontinuerlig oppsyn, må du aldri bruke denne 
varmeovnen i små rom der det befinner seg personer som ikke er i stand til å forlate rommet på egenhånd.  

Vær oppmerksom på brannfarer 

Ikke installer eller bruk terrassevarmeren i umiddelbart nærhet av brennbare gjenstander slik som gardiner, 
møbler osv. Den bør ikke plasseres for nære en stikkontakt og bør ikke brukes i våtrom som bad eller 
dusjrom, ved siden av et basseng eller tilsvarende. 

La aldri ledningen ligge under tepper eller over gangveier. Du må aldri plassere møbler over ledningen. Vær 
forsiktig med skarpe kanter, varme gjenstander og andre ting som kan skade ledningen. Vær nøye med å 
kveile opp ledningen etter bruk. 

Bruk aldri terrassevarmeren ute når det regner eller veldig fuktig i luften. 

Vær nøye med at et tidsur eller tilsvarende enhet ikke slår på varmeovnen automatisk, ettersom det kan 
utgjøre en brannfare hvis varmeovnen er tildekket eller plassert i nærheten av brannfarlige materialer. 

Terrassevarmeren må aldri nedsenkes i vann eller andre væsker. 



Slå alltid av terrassevarmeren og la den kjøle seg ned før den frakobles, flyttes eller rengjøres. 

Du må aldri prøve å reparere terrassevarmeren på egenhånd. Hvis terrassevarmeren, ledningen eller 
støpselet må repareres, må reparasjoner utføres av autorisert verksted. Reparasjoner av uautoriserte eller 
modifiseringer gjort på enheten vil ugyldiggjøre garantien. 

Hvis reparasjonen er en garantisak, kontakt Dancover ved å fylle ut et reklamasjonsskjema. 

Rengjøring av terrassevarmeren 

Slå alltid av terrassevarmeren og trekk ut støpselet før rengjøring. Bruk en fuktig klut og, hvis nødvendig, litt 
rengjøringsmiddel. Du må aldri bruke korroderende- eller skuremidler! Etter en stund, kan støv og rusk 
havne på innsiden av varmeovnen. Prøv å ta det bort forsiktig med en tynn, myk børste og en støvsuger. Du 
må aldri bruke trykkluft, ettersom dette kan skade lampene og reflektoren. Unngå å berøre lampene! 

Garantiinformasjon 

Garantien fra Dancover gjelder kun vanlig bruk av produktet, normal slitasje ekskludert, i henhold til de 
skriftlige brukerinstruksjonene eller -manualen. Garantien gjelder ikke skade forårsaket av ulykker, misbruk 
eller modifisering av produktet. 

Besøk dancovershop.com for den siste garantiinformasjonen. 

Informasjon om avhending og resirkulering av denne enheten 

Vær oppmerksom på dette oppmerksom på at dette produktet har symbolet som viser et overkrysset 
søppelspann. Dette betyr at terrassevarmeren ikke kan avhendes som husholdningsavfall, men må 
avhendes som elektrisk eller elektronisk avfall. Ta varmeovnen til en miljøstasjon som håndterer denne 
type avfall. Hvis i tvil, les deg opp på informasjonen som gjelder den lokale miljøstasjonen. Takk! 
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