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Infrarød terrassevarmer 

MATRIX FLEXI 
Sikkerhetsinstruksjoner 

Brukerhåndbok 

Modell: PVMAF2000 BLK 

 

          

 

    

 

 
 Takk for at du har kjøpt et av vår produkter. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen 

før du bruker varmeren og følge instuksjonene nøye. Vær spesielt oppmerksom på  

"Viktige sikkerhetsinstruksjoner". Ta vare på denne instruksjonene for fremtidig referanse. 
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Kort introduksjon 
Dette produktet er infrarød strålevarmer. Varmeren kan brukes både ute og inne, for  

eksempel til hotell, lobby, åpne barer, bassengområde, balkong, terrasse, gårdsplass, verksted 

og byggeplass om vinteren etc.  

 

Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske 

eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller 

instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må 

holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med produktet. 

 

 

• Varmeren må kobles til en jordet stikkontakt. 

• Før bruk, se at støpsel og stikkontakt er fri for støv. 

• Sjekk jevnlig at strømledning, støpsel og stikkontakt er uten skader. Ikke bruk om 

det er skader på strømkabel, støpsel eller varmer. Heller ikke om stikkontakt eller 

støpsel er løst. 

• Om det er skade på strømkabel må denne byttes av en kvalifisert elektriker eller 

sendes tilbake til forhandler. 

• Prøv ikke å reparerer varmere selv, ta kontakt med servicerepresentanten for 

vedlikehold .   

• Bruk ikke varmeren om varmerøret er skadet. 

• Monter ikke varmeren rett under en stikkontakt. 

• Når varmeren er i bruk legg ikke strømkabel over eller foran varmeren. 

• Bruk ikke varmeren i nærheten av drivstoff, maling eller andre brannfarlige stoffer. 

• Om varmeren monteres på bad, pass på at du ikke berører varmeren når du er i 

kontakt med vann.  

• Monter ikke varmeren der den kan falle ned i et badekar eller andre 

vannbeholdere. 

• Vær forsiktig når varmeren er på og er uten tilsyn. 

• La ikke varmeren stå på mens man sover. 

• Før ikke objekter inn i varmeren. 

• Berør ikke varmeren når den er i bruk. 

• Når varmeren skal kobles fra strøm, skru først av varmeren for å så å dra ut 

støpselet fra stikkontakt. Ikke dra i strømledningen 
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• Plugg alltid varmeovnen direkte inn i en stikkontakt. Bruk ikke skjøteledning.  

Lagre disse instruksjonene 

 
 

Før bruk:  
 
⚫ Fjern alt pakkemateriale (inkludert lampens antivibrasjonsobjekt) og kontroller 

apparatet, strømledningen og støpselet for tegn på skade. 
⚫ Sørg for å velge egnede monteringsskruer/bolter for stabil montering og varig 

oppbevaring av apparatet. 
⚫ Før montering må minimum sikre monteringsavstander og vippevinkler som vises på 

figurene følges nøye. 
⚫ Avstanden mellom apparatets nedre kant og gulvet må være minst 1,8 M.  Se figur 2. 
⚫ Det må være en avstand på minst 0,24 M mellom apparatet og tak, tak eller andre deksler. 

Se figur 2. 
⚫ Det må være en avstand på minst 0,5 M på hver side mellom apparatet og veggene eller 

lignende. Se figur 2. 
⚫ Vær oppmerksom på at installasjonen av apparatet ikke må gjøres på et sted hvor det er 

mye vind.  
⚫ Fest monteringsbraketten på taket eller veggen først. Sørg for at stedet som skal 

installeres er sikkert og fast. Eller koble apparatet til stativet. 
⚫ Juster ønsket strålingsvinkel og fest alle skruer. Kontroller skruenes tilkobling 

regelmessig, da disse blir påvirket av vær og vind og kan løsne noe.  
⚫ Koble til strømkilden og bruk fjernkontrollen.  Vær deretter oppmerksom på om 

apparatet i løpet av de første 10-15 minuttene fungerer problemfritt. 
⚫ Når varmeren ikke er i bruk ta ut støpsel, dersom det er mulig.  
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Figur 1: Monteringsbrakett (veggbrakett), eller kjettinger følger med.  Tilkobling fra tak eller 

vegg til infrarød varmer 

  

 

 

Figur 2: Min. avstand til gulv, tak og vegg 

 

Mottaksvinkel og kontrollavstand 
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Figur 3: Vippevinkel 

Topp- og bunn vinkeljustering Venstre og høyre vinkeljustering   

  

 
 

 

Spesifikasjoner 
 

Spesifikasjon □ LDHR011-200KY 

Spenning (V) □ 220-240V~ 

IP  □ IP65 

Infrarød mottaksvinkel □ 60° ±5° 

Kontrollavstanden(M) □ 6m 

Batteritype  □AAA størrelse1.5V, 2 stk  
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Instruksjoner for fjernkontroll 

 

 

Knapp Grafisk     Trekk 

Pil opp  Opp ett varmenivå 

Maks 

 

Varmeapparatet går direkte til høyeste varmenivå. 

Pil 
 

Ned ett varmenivå 

På 

 

Slik slår du på varmeapparatet: 

Trykk på ON. Terrassevarmeren har en myk 

startfunksjon på 33% effekt. 4 sekunder etter at 

varmeapparatet er slått på, vil det automatisk bytte til 

det siste varmenivået som ble brukt. Ved første gangs 

bruk, etter 4seconds, vil varmeapparatet automatisk 

bytte til 100% strøm. 

Av 
 

 

Slik slår du av varmeapparatet: 

Trykk på OFF. Varmeapparatet går over til standby-

modus(mottakerindikatoren lyser). 

Legg merke til: 
1.Bruk 2 deler AAA size1.5V batterier i fjernkontrollen. Ta ut batteriet når den ikke er i bruk på lang tid, 

dermed kan levetiden til fjernkontrollen forlenges. 
2.Velg samme spesifikasjonsbatteri når du skifter ut batteriet , ellers kan det føre til at fjernkontrollen ikke 

fungerer, og dermed påvirke normal bruk av varmeren. 

3.Varmeren kan fortsatt brukes normalt, bortsett fra nivåinstillingene, dersom fjernkontrollen ikke er 

tilgjengelig eller er tom for strøm. Kontakt serviceagenten for å få mer hjelp hvis du trenger ny fjernkontroll.  
4.Fjernkontrollfunksjonen svekkes dersom det står noe mellom fjernkontrollen og varmeren.  
5.Bytt ut batteriene jevnlig for å sikre normal bruk av varmeren og fjernkontroll. 
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Rengjøring og vedlikehold 
⚫ Dette apparatet er laget av robust og vedlikeholdsfri aluminium med beskyttelsesdeksel. 

Det er ingen utskiftsbare deler inne i varmeren.  
⚫ Før rengjøring må støpselet tas ut av stikkontakten og vente til apparatet er tilstrekkelig 

avkjølt. 
⚫ Tørk av apparatet kun med en ren og lofri klut eller en myk børste.  
⚫ Bruk aldri skuremidler, skurebørster og kjemiske rengjøringsmidler til rengjøring! 
⚫ Kan bruke alkohol til å rengjøre varmeren.   
⚫ For å beskytte mot elektrisk støt og livsfare må du ikke senke ledningen, støpselet eller 

noen del av apparatet ned i vann eller annen væske. 
⚫ For utskifting av varmeelement, ta kontakt med produsenten eller dennes 

servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person. 
⚫ Annen service, ta kontakt med servicerepresentanten eller en kvalifisert elektriker. 
 

Lagring 
Ikke kveil ledningen når varmeren lagres, eller når varmeren ikke er i bruk.  

Avhending 
Dette symbolet indikerer at produktet er et elektrisk apparat og skal 

ikke avhendes med vanlig avfall. 

 

Lever produktet gratis til butikken eller nærmeste gjenvinningsstasjon. 

Kundeservice 
⚫ Reparasjoner må utføres av autoriserte spesialister.  
⚫ Ta kontakt med servicerepresentanten eller en kvalifisert elektriker.  
⚫ Feil reparasjoner kan føre til fare for brukeren. 
⚫ Denne garantien dekker ikke skade eller feil som skyldes endring, ulykke, misbruk, 

forsømmelse eller feil vedlikehold.  
⚫ I tråd med våre retningslinjer for kontinuerlig produktutvikling forbeholder vi oss retten 

til å endre produkt- og dokumentasjonsspesifikasjonene uten varsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


