
 

 side 1 

 

SOLIS 
 

 

 

1750W og 2000W 

 

 

Sikkerhetsinstruksjoner og manual.  

 

 

 PVSOL 1750 BLK 

PVSOL 2000 BLK 
 



 

 side 2 

Viktig sikkerhet 
Les alle anvisningene før du bruker denne varmeren.  
Ved bruk av elektriske apparater bør grunnleggende 
sikkerhetsforanstaltninger alltid følges for å redusere risikoen for brann, 
elektrisk støt eller personskade, inkludert følgende: 
 
1. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer 

(inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske 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. 

2. Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med 
apparatet. 

3. Varmeapparatet må ikke plasseres rett under stikkontakten. 
4. ADVARSEL: For å unngå overoppheting må varmeapparatet 

IKKE tildekkes. 

             
5. Bruk varmeren kun ved bruk av medfølgende fjernkontroll. Må 

ikke kobles opp mot annen styringsenhet som skrur varmeren 
av og på.  

6. Ikke bruk varmeren i umiddelbar nærhet av badekar, dusj eller 
svømmebasseng. 

7. Ikke bruk varmeren hvis den har falt i gulvet. 
8. Må ikke brukes hvis det er synlige tegn på skade på varmeren. 
9. Bruk denne varmeren på et horisontalt og stabilt underlag. 
10. ADVARSEL: Ikke bruk denne varmeren i små rom hvor det 

oppholder seg personer som ikke er i stand til å forlate rommet 
på egen hånd, med mindre konstant tilsyn er gitt. 

11. ADVARSEL: For å redusere risikoen for brann, hold tekstiler, 
gardiner eller annet brennbart materiale en minimumsavstand 
på 1 m fra luftuttaket. 
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12. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av 
produsenten eller dennes servicerepresentant eller en 
tilsvarende kvalifisert person. 

13. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn uten 
tilsyn. 

14. Barn under 3 år må holdes unna med mindre de er under 
kontinuerlig tilsyn.  

15. FORSIKTIG — Noen deler av dette produktet kan bli svært 
varme og forårsake brannskader. Dette må det legges særlig 
vekt på når det er barn og sårbare mennesker til stede. 

16. Varmeren blir varm når den er i bruk . For å unngå 
brannskader,  ikke la bar hud berøre overflatene. Bruk 
eventuelt festebraketten bak på varmeren dersom du skal flytte 
den. Oppbevar brennbare materialer, som møbler, puter, 
sengetøy, papirer, klær og gardiner minst 0,5 meter fra forsiden 
av varmeren. 

17. Dersom mulig bør varmeren kobles fra når den ikke er i bruk 
18. Ikke legg ledningen under tepper e.l. 
19. Koble til jordede stikkontakter på riktig måte. 
20. For å koble fra varmeapparatet, slå av med fjernkontrollen og 

ta støpselet ut av stikkontakten. 
21. Ikke sett inn eller la fremmedlegemer komme inn i åpninger på 

varmeren, da dette kan føre til elektrisk støt eller brann, eller  
skade varmeapparatet. 

22. For å unngå en mulig brann må luftinntak eller avtrekk ikke 
blokkeres på noen måte (for eksempel aviser, duker, gardiner 
osv.). Må ikke brukes på myke overflater, som en seng, der 
åpninger kan bli blokkert. 

23. Ingen åpne flammekilder, for eksempel tente stearinlys, bør 
plasseres på varmeren.  

24. Ikke bruk varmeren i områder der bensin, maling eller 
brennbare væsker brukes eller lagres. 

25. Bruk denne varmeren kun som beskrevet i denne håndboken. 
All annen bruk som ikke er anbefalt av produsenten, kan 
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forårsake brann, elektriskstøt eller personskade. 
26. Plugg alltid varmeovnen direkte inn i en STIKKONTAKT med 

jordingstilkobling. Må aldri brukes med skjøteledning eller 
grenuttak. 

27. Kontroller at spenningen som er angitt på apparatets typeskilt, 
stemmer overens med den lokale nettspenningen før du kobler 
til apparatet. 

28. Huset og frontdekselet på apparatet blir ekstremt varme under 
bruk. Vær oppmerksom på at ikke brennbart materiale på 
grunn av vind eller andre miljøpåvirkninger dekker eller 
hindrer apparatet, for eksempel gardiner, partytelt, flagg, 
plastfolie etc.  

29. Ved feil bruk er det fare for elektrisk støt og/eller brannfare. 
Ved feil på varmeren må støpselet tas ut umiddelbart. Ikke prøv 
å reparere varmeren selv. Ta kontakt med servicerepresentanten 
eller en kvalifisert elektriker for vedlikehold. 

30. Ta støpselet ut av stikkontakten og vent til apparatet er 
tilstrekkelig avkjølt før rengjøring. 
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Kort introduksjon 
Dette produktet er en infrarød strålevarmer med quartzrør. Den har 
fjernkontroll og er IP 65 godkjent. Denne terrassevarmeren er 
energieffektiv, praktisk og miljøvennlig. 
 
Spesifikasjoner 

Spesifikasjon □  PVSOL 1750 BLK 
□  PVSOL 2000 BLK 

Spenning (V) □ 220-240V~50-60Hz 
Strømforbruk (W) □ 1750 W  □  2000 W 
IP-kode □ IP 65 
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FJERNKONTROLL 

 

Knapp Grafisk     Funksjon  

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 4 sek., 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: 
 Bruk 2 aaa-batterier i størrelse 1,5 V i fjernkontrollen. Ta ut batteriene 

når den ikke er i bruk over lang tid; levetiden vil forlenges.    
 Kontakt serviceagenten for å få mer hjelp, eller hvis du trenger ny 

fjernkontroll. 
 Bytt batteriene gjevnlig for å sikre at fjernkontrollen fungere.  
 Om det er en bariere mellom varmeren og fjernkontrollen så kan det 

føre til at fjernkontrollen ikke fungerer.   
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Instruksjon før bruk:  
 
 Fjern alt pakkemateriale (inkludert varmerens antivibrasjonsobjekt) og 

kontroller varmeren, strømledningen og støpselet for tegn på skade. 
 Sørg for å bruke egnede skruer ved montering.  
 Før montering påse minimum 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 0,25 M mellom varmeren og tak. 

Se figur 2. 
 Det må være en avstand på minst 0,5 M til vegg på hver side av 

varmeren. Se figur 2. 
 Anbefalt vinkel på montering av varmeren er 45°. Se figur 3. 
 Varmeren må IKKE monteres med fronten ned. Kun 45° vinkel.  
 Monter ikke varmeren der den kan bli utsatt for ekstremt mye vind.   
 Fest monteringsbraketten til taket først. Sørg for at stedet der den skal 

installeres er sikkert og stabilt. Eller fest varmeren til et stativ. 
 Juster ønsket vinkel på stråling og stram til alle skruer. Kontroller 

skruen regelmessig. Temperatursvigninger, vind og regn kan føre til at 
skruene løsner.  

 Koble til strømkilden og bruk fjernkontrollen. Observer varmeren de 
første 10-15 minuttene for å sikre at den fungerer problemfritt.  

 Når varmeren ikke er i bruk ta ut stikkontakten, om mulig.  
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Figur 1: Monteringsbrakett  Figur 2: Min. avstand til gulv, tak og vegg. 

 
 
 

 

 

Figur 3: Monteringsvinkel. Figur 4: Maks avstand til fjernkontrollen    

 

 

 

               
 

 

Monteringsbrakett for vegg 

                     

 

 

    Takbrakett 
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Rengjøring og vedlikehold 
 
 Dette apparatet består av et robust og vedlikeholdsfritt aluminiumshus 

med beskyttelsesdeksel. Ingen utskiftsbare deler.  
 Før rengjøring må støpselet tas ut av stikkontakten og vente til 

varmeren 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 apparatet.  
 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 varmrør, 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 under oppbevaring.  
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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, og dermed sikre 

elektrisk sikkerhet.  
 Ta kontakt med servicerepresentanten eller en kvalifisert elektriker.  
 Feil reparasjoner kan føre til fare for brukeren. 
 Denne garantien dekker ikke skade på feil som skyldes endring, 

ulykke, misbruk, forsømmelse, kommersiell bruk eller feil 
vedlikehold.  

 I tråd med våre retningslinjer for kontinuerlig produktutvikling 
forbeholder vi oss retten til å endre produkt- og 
dokumentasjonsspesifikasjonene uten varsel. 

  
 


