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Les bruksanvisningen nøye før bruk 
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Sikkerhetsinstruksjoner 

ADVARSEL- Ved bruk av elektriske apparater, skal grunnleggende sikkerhets forholdsregler følges.  

Om man ikke følger instruksjonene kan det være fare for brann, elektriske sjokk eller annen 

personskade. 

-Barn under 3 år skal holdes unna varmeren og være under oppsyn hele tiden.  

-Barn mellom 3 og 8 år kan bare skru varmeren av/på om varmeren er installert korrekt og de er under 

oppsyn eller har fått instrukser på riktig bruk og forstår farene involvert. De skal ikke koble til støpselet, 

regulere effektnivået eller utføre rengjøring eller vedlikehold av varmeren.  

-PLASSER IKKE varmeren på myke overflater eller hvor åpningene kan tettes. Pass på at foten er festet 

og satt helt sammen, og at varmeren er oppreist på en flat stabil overflate før bruk. Denne varmeren er 

designet for utebruk. Varmeren er IP55 godkjent; men for å forlenge levetiden, anbefaler vi at 

varmeren lagres i et tørt sted ved mye regn og når den ikke er bruk brukes trekkes som medfølger.  

-PLASSER IKKE strømkabelen gjemt i høyt gress eller legg nær et område hvor gressklipperen kan kjøre 

over den. Plasser strømkabelen slik at ingen kan snuble i den.  

-FØR IKKE eller la objekter treffe varmeelementet og plasser aldri objekter på varmeren (for eksempel 

håndklær), ettersom dette kan skade varmeren og kan føre til elektrisk støt eller brann. Bruk aldri 

varmeren for å tørke klær. Om varmerørene ikke lyser kan de fortsatt være varme, sjekk at varmeren 

indikere at varmeren er avslått.  

-Koble alltid ut støpselet før rengjøring.  

-BRUK IKKE varmeren i nærheten av drivstoff, maling eller andre brannfarlige stoffer. Bruk ikke 

varmeren i nærheten av et bad, en dusj eller et basseng.  

-Koble alltid ut støpselet når varmeren ikke er i bruk. For å koble ut støpselet, ta tak i støpselet og dra 

ut av stikkontakten. Dra aldri i strømledningen.  

-BRUK IKKE varmeren rettet mot gardiner, møbler eller andre brennbare objekter. Pass på at varmeren 

er minst 0,8m unna objekter i front og 0,5m fra sidene og toppen.  

-Vær ekstra forsiktig om varmeren er i bruk i nærheten av barn eller dyr.  

-Bruk ikke varmeren sammen med en ekstern timer eller andre enheter som skrur automatisk på 

varmeren, om varmeren er tildekket eller ikke satt opp korrekt utgjør dette brannfare. For å unngå 

overoppheting dekk ikke til varmeren. Strømledningen skal ikke være krøllet under bruk. Varmeren 

skal ikke plasseres rett under en stikkontakt.  

-Fronten av varmeren er der for å forhindre at man kommer nær varmeelementene, fronten skal alltid 

være på plass når varmeren er i bruk.  

-Denne varmeren kan brukes av barn fra 8 år og opp eller personer med redusert fysisk eller psykisk 

evne om personene er under oppsyn og har fått opplæring for hvordan å bruke apparatet på en sikker 

måte og vet om farene involvert. Barn skal ikke leke med varmeapparatet. Rengjøring og vedlikehold 

skal ikke gjøres av barn uten oppsyn.  

-Om strømkabelen er skadet skal den byttes av forhandler eller en kvalifisert elektriker, for å unngå 

brannfare.  

-FORSIKTIG— Noen deler av denne varmeren kan bli veldig varme og kan forårsake brannskade. Vær 

ekstra forsiktig om barn eller spesielt utsatte er til stede.   

-ADVARSEL: Denne varmeren er ikke utstyr med temperaturkontroll. Bruk ikke varmeren i små rom 

hvor personer som ikke kan forlate rommet selv oppholder seg, med mindre det gis konstant tilsyn. 
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Før bruk 

Dette produktet er designet for privat og næring, for å varme opp utendørs eller innendørs ved bruk av 

energi effektiv karbonfiber infrarød teknologi. Det må kun brukes til dette formålet og skal kun brukes 

som instruert i instruksene i denne manualen. Vennligst les bruksanvisningen nøye for bruk. Dekk aldri 

til varmeapparatet når i bruk, og pass på at ingen brennbare materialer (Klær, gardiner, o.l.) kommer i 

kontakt med varmeapparatet. 

 

Teknisk data 

Modell No.:  GPH2500 

Power output :1600-1800W 220-240V AC ~ 50/60Hz eller se etikett  

Strømkabel lengde: 1-1.9m eller som på esken  

Vekt med eske: 17.4 kg Netto vekt:13.2 kg   

Produkt Dimensjoner: B41.5/21*D31.5cm & 135cm høy  

 

Dette produktet er IP55 godkjent. Produktet er designet for å tåle tøffe regnforhold. Vi anbefaler å 

dekke til produktet med trekket som medfølger om det ikke skal brukes over lengre perioder. 
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Beskrivelse og funksjoner 

 

Indikator panel 
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Fjernkontroll  

Denne varmeren kommer med en fjernkontroll (Fig2). For å unngå tukling, fungerer varmeren kun med 

denne fjernkontrollen.  

Pek mot mottaker (Fig1) når du skal bruke fjernkontroll. 

 

 

 

 

PIR Økonomi funksjon 

PIR økonomi funksjonen gjør at varmeapparatet automatisk kan skru av varmen når den ikke er i bruk. 

PIR sensoren overvåker konstant personers bevegelse på opptil 4 meters avstand. Om den ikke 

oppdager bevegelse innen 4 minutter, vil den skru av varmen for sikkerhet og økonomi. Varmeren vil 

da kun skru seg på igjen om man brukes fjernkontrollen. 

 
 

Bruk 

Trykk på Varme (HEAT) knappen på fjernkontrollen for å velge effektnivå mellom; lav, medium, høy og AV. 

Indikatoren for HEAT på indikator-panelet vil lyse i forskjellig lysstyrke ifølge innstillingen du velger. 
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ADVARSEL: For å unngå overopphetning, dekk aldri til varmeren under bruk. 

ADVARSEL: Ha en avstand på minst 0.8m fra fronten av varmeren og 0.5m fra toppen og sidene 

fra alt av brennbare gjenstander under bruk. 

Flytting og plasseringsinstrukser 

 

 

 

 

Auto Shut-off Timer Funksjon 

Trykk inn TIMER knappen på fjernkontrollen for å velge hvor mange timer du vil varmeren skal være på før den 

automatisk skrur seg av: 1t-2t-3t-4t for hvert trykk. 

Timer indikatoren på varmeren vil lyse opp i forskjellig lysstyrke etter hva du har valgt.  
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Rengjøring og vedlikehold 

 

Før rengjøring eller bytte av varmerør, skru varmeren av, koble ut støpselet, og vent til den er helt nedkjølt. 

1. For å rengjøre varmeren bruk en myk klut for å fjerne støv. Om varmeren er veldig uren, bruk en myk vætet 

klut og deretter en ny klut for å fjerne fuktighet. Bruk ikke rengjøringsmidler, sprayer eller andre kjemikalier, 

ettersom dette kan skade varmeren.  

2. Om varmeren ikke er I bruk over lengre tid, gjør ren og plasser den med trekket for lagring på et rørt sted.  

3. Om aluminium reflektoren blir veldig uren bruk en myk vætet klut og tørk tørr etterpå. Bruk ikke 

rengjøringsmiddel, sprayer eller andre kjemikalier, ettersom dette skader varmeren. En uren reflektor vil 

redusere varmeeffekten.  

 

 

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 gjøres av en autoriserte elektriker. 

• Kontakt forhandler eller en elektriker. 

• Uriktige reparasjoner kan føre til fare ved bruk. 

• Garantien dekker ikke skader som et resultat av forandring, ulykker, bruksfeil, forsømmelse eller dårlig 

vedlikehold. 

• I tråd med våre retningslinjer for kontinuerlig produktutvikling forbeholder vi oss retten til å endre produkt- 

og dokumentasjonsspesifikasjonene uten varsel.  


