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Pak terrassevarmeren ud og kontroller at alle dele er til stede og at der ikke er nogen 
dele glemt i emballagen. Kontroller også, at varmelegemerne er fri for al emballage. 
 
Følg de viste trin på tegningerne for at samle terrassevarmeren. 
 
Tilslut ikke terrassevarmeren før den er samlet helt. 
 
Tilslut ikke varmeren til strøm hvis nogen komponenter eller strømkablet på nogen 
måde er beskadiget. 
 
Kontakt salgsstedet hvis du er i tvivl. 
 
 
 
 
Trin 1 Pak terrassevarmeren ud og kontroller at alle dele er til stede. 
Trin 2 Bor et hul i loft eller stolpe til krogen på 10 mm 
Trin 3 Terrassevarmeren skal placeres så der er en afstand på minimum 180 cm til gulvet, 50 

cm til loftet og 25 cm til nærmeste væg. 
Trin 4 Juster højden ved at skifte ledet i kæden der skal på kæden. 
 
 

 

  
Når terrassevarmeren skal bruges, så tryk ON på kontakten på siden af terrassevarmeren og 
kontroller varme og lys med fjernbetjeningen. 
 

SAMLINGSVEJLEDNING 

Del A 
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Når terrassevarmeren skal slukkes, så tryk på OFF på kontakten på siden af terrassevarmeren 
og tag ledningen ud af stikkontaketen. 
 
 
 
Tilslut varmeren til en stikkontakt. Stikkontakten skal være placeret på et sikkert, tørt sted. 
 
1. Når terrassevarmeren skal bruges, så tryk ON på kontakten på siden af terrassevarmeren 

og kontroller varme og lys med fjernbetjeningen. 
2. Selv om terrassevarmeren er stænktæt, så brug den ikke i regnvejr eller i fugtige 

omgivelser. 
3.    Fjernbetjenings instruktioner: 

a. For at tænde og slukke lys tryk på LIGHT knappen eller tryk manuelt på touch knappen 
på under siden af selve terrassevarmeren. 

b. For at kontrollere varmen tryk LOW for 600W, HIGH for 900W og begge knapper 
samtidig for 1500W. 

c. For at slukke terrassevarmeren tryk på OFF 
 

4.   For at kontroller terrassevarmeren med touch knappen tryk en gang for 600W, to gange for     
900W, tre gange for 1500W, fire gange for 1500W og tænde LED lampen, fem gange for kun at  
tænde LED lampen og seks gange for at slukke for både varmen og LED lampen. 
5. Når terrassevarmeren ikke skal bruges længere, så gør følgende: 

a. Tryk på OFF på kontakten på siden af terrassevarmeren opad med højre hånd 
b. Frakoble terrassevarmeren fra stikkontakten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
1. Afbryd strømmen og rengør terrassevarmeren med en fugtig klud. Brug aldrig slibende eller 

korrosive rengøringsmidler og heller ikke kemiske opløsningsmidler. Neddyp aldrig 
varmeren i vand. 

BRUG  

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE  
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2. Vedligeholdelse og reparationer, også udskiftning af halogenrøret, skal foretages af en 
fagmand. 

 
 
 
 
Spænding: 220-240V 50 Hz 
Effekt: 1500 W 
3 varmeindstillinger: 600 / 900 / 1500 W 
Til inden- og udendørs brug 
IP44 
1 W LED lys 
Med fjernbetjening 
Ledningslængde: 1.8 m 
Kædelængde:0.5 m  
Vægt: 1.8 kg 
Mål: 42.5 x 42.5 x 26 cm 
 
 
 
 
 
Brug kun terrassevarmeren på et fast vandret loft/stativ.  
 
1. Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske, 
 sansemæssige og mentale evner eller mangel på erfaring og viden, med mindre de er under 
 opsyn eller bliver instrueret i at bruge produktet på sikker måde samt om farerne ved at 

bruge det, af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 
 
2. Brug ikke terrassevarmeren nær badekar, badeområder eller swimmingpools. 
3. Brug ikke varmeren i uventilerede områder. 
4. Brug ikke varmeren hvor der er opbevaret gas, benzin, maling eller andre brandfarlige ting. 
5. Stik ikke genstande gennem, beskadig eller tildæk ikke gitteret over varmeelementet.  
6. Varmeren må ikke placeres umiddelbart under en stikkontakt. 
7. Flyt ikke varmeren mens den er tilsluttet strøm, og vent altid til varmeren er kølet af før 

den sættes væk. 
8. Rør ikke varmerhovedet mens varmeren er i brug. 
9. Efter lad ikke varmeren tændt og uden opsyn, specielt når børn eller dyr er i nærheden. 
10. Varmeren skal placeres så der er en afstand på minimum 180 cm til gulvet, 50 cm til loftet 

og 25 cm til nærmeste væg. 
11. Varmeren skal opsættes og installeres i henhold til brugervejledningen. 
12. Varmeren skal hænge fra et loft eller stativ der er vandret. 
13. Der opstår kraftig varme når varmeren er tændt, og den forbliver varm et stykke tid efter 

at den er slukket. Det er farligt at røre den i afkølingsperioden. 
14. Placer ikke varmeren i nærheden af gardiner eller andre brandfarlige materialer. Der er fare 

for at brand kan opstå. 
15. Overdæk ikke varmeren mens den er i brug, og heller ikke i afkølingsperioden. 
16. Vikl ikke strømkablet om varmeren. 
17. Varmeren skal behandles med forsigtighed, undgå rystelser og at ramme den. 
18. Varmeren skal hænge sikkert fast når den bruges. 
19. Hvis varmeren beskadiges, skal den repareres af en fagmand. 
20. Hvis strømkablet bliver beskadiget, skal det repareres eller udskiftes af en fagmand. 
21. Under samlingen bør varmeren holdes væk fra pap og andet brandfarligt materiale, der kan 

sætte sig på varmeren undersamlingen. 
22. Varmeren må kun bruges af børn hvis de er under opsyn af en voksen. 
23. Det er ikke tilladt at anvende varmeren i nærheden af swimmingpools eller i bade- eller 

bruserum. 

TEKNISK SPECIFIKATION  

SIKKERHEDSANVISNINGER  
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24. Afbryd strømmen og lad varmeren afkøle helt før rengøring. 
25. Brug ikke varmeren i rum, hvor der er syredampe eller ustabil luft som støv, benzin eller 

gas. 
26. Brug ikke varmeren til tørring af tøj eller håndklæder. 
27. Brug ikke varmeren til at opvarme en sauna. 
28. Brug ikke varmeren til opvarmning af rum. 
29. Brug ikke varmeren i rum der bruges til dyreavl. 
30. Brug ikke varmeren i varmesystemer som luftopvarmer. 
31. Neddyp ikke varmeren i vand, heller ikke under rengøring. 
32. Varmeren bør tilsluttes en stikkontakt der er synlig og let tilgængelig. 
33. Der kan vise sig et par mørke områder på varmeelementernes overflader de første minutter 

under opvarmning. Dette er normalt og har ingen indflydelse på elementets effektivitet. 
34. Børn skal instrueres om ikke at lege med varmeren. 
 
 

 
 

VIGTIGT 
 
 
Hvis ledningen eller stik beskadiges skal reparationen foretages af autoriseret personel. 
 
Sørg for at terrassevarmeren altid er overvåget og at børn og dyr, ikke kan komme i 
nærheden af den. 
 
 
TERRASSEVARMEREN MÅ IKKE OVERDÆKKES! 
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Pakk ut terrassevarmeren og kontroller at alle deler er med, og at ingen deler ligger 
skjult i emballasjen. Kontroller også av varmelegemene er fri for all emballasje. 
 
Følg trinnene på tegningene for å montere terrassevarmeren. 
 
Ikke koble til terrassevarmeren før den er helt montert. 
 
Ikke koble terrassevarmeren til strøm dersom komponenter eller strømledningen er 
skadet på noen måte. 
 
Kontakt utsalgsstedet dersom du er i tvil. 
 
 
 
Bruk kun terrassevarmeren på et flatt tak/stativ.  
 
1. Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkl. barn) med begrensede fysiske, 
 sansemessige og mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er 

under 
 tilsyn og blir instruert i bruken av produktet på en sikker måte, samt om farene ved å bruke 

det, av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 
 
2. Ikke bruk terrassevarmeren nær badekar, badeområder eller svømmebasseng. 
3. Ikke bruk varmeren på steder med dårlig ventilasjon. 
4. Ikke bruk varmeren på steder hvor det oppbevares gass, bensin, maling eller andre 

brannfarlige gjenstander. 
5. Ikke stikk inn gjenstander, skade eller tildekk gitteret over varmeelementet.  
6. Varmeren bør ikke plasseres direkte foran en stikkontakt. 
7. Ikke flytt varmerne mens den er tilkoblet strøm, og vent alltid til varmeren er avkjølt for 

den settes bort. 
8. Ikke berør varmehodet mens varmeren er i bruk. 
9. Ikke etterlat varmeren påslått og uten oppsyn, spesielt når barn eller dyr er i nærheten. 
10. Varmeren skal plasseres slik at det er en avstand på minst 180 cm til gulvet, 50 cm til taket 

og 25 cm til nærmeste vegg. 
11. Varmeren må settes opp og installeres i henhold til brukerveiledningen. 
12. Varmeren må henges fra et tak eller stå på et stativ hvor den er vannrett. 
13. Det oppstår kraftig varme når varmeren er slått på. Den fortsetter å være varm en god 

stund etter at den er slått av. Det er farlig å berøre den i avkjølingsperioden. 
14. Ikke plasser varmeren i nærheten av gardiner eller andre brannfarlige materialer. Det er 

fare for at brann kan oppstå. 
15. Ikke tildekk varmeren mens den er i bruk, og heller ikke i avkjølingsperioden. 
16. Strømledningen skal ikke vikles rundt varmeren. 
17. Varmeren skal behandles med forsiktighet. Unngå rystelser og at noe faller på den. 
18. Varmeren må henge sikkert fast når den benyttes. 
19. Dersom varmeren skades, må den repareres av en fagmann. 
20. Dersom strømledningen skades, må repareres eller byttes av en fagmann. 
21. Ved montering bør varmeren holdes borte fra papp og annet brannfarlig materiale, som kan 

feste seg til varmeren under monteringen. 
22. Varmeren kan kun benyttes av barn dersom de er under tilsyn av voksne. 
23. Det er ikke tillatt å benytte varmeren i nærheten av svømmebasseng eller i rom med bad 

eller dusj. 
24. Slå av strømmen og la varmeren avkjøles helt før rengjøring. 

N SIKKERHETSINSTRUKSJONER 
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25. Ikke bruk varmeren i rom hvor det finnes syredamp eller ustabil luft som støv, bensin eller 
gass. 

26. Ikke bruk varmeren til tørking av klær eller håndklær. 
27. Ikke bruk varmeren til å varme opp en badstue. 
28. Ikke bruk varmerne til oppvarming av rom. 
29. Ikke bruk varmeren i rom hvor det drives dyreopprett. 
30. Ikke bruk varmeren som luftoppvarmer i varmesystemer. 
31. Ikke senk varmerne i vann, heller ikke under rengjøring. 
32. Varmeren skal tilsluttes en lett tilgjengelig og lett tilgjengelig stikkontakt. 
33. Det kan vises et par mørke områder på varmeelementenes overflater de første minuttene 

under oppvarming. Dette er normalt og har ingen innflytelse på effektiviteten til elementet. 
34. Barn må instrueres til å ikke leke med varmeren. 
 

 
Fremstillet i Kina. 
For jem & fix A/S, Skomagervej 12, DK-7100 Vejle.  
Mht service venligst kontakt: QuineQuintax ApS Middelfartvej 3DK-9220 Aalborg Øst www.quine.dk  
  

 
 

QuineQuintax Aps. fratræder sig ansvaret af skader, der skyldes forkert behandling eller betjening af 

terrassevarmeren. 

 

 
 

Overkrydset skraldespand (standard EN 50419) 
 
 
”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, 
der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet 
af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.  
Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’, er elektrisk 
og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk 
og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, 
men skal indsamles særskilt.  
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer 
eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere 
information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.” 
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CE-ERKLÆRING 
 
 
 
 
 

EF-OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING. 
 
 
 
EU-IMPORTØR: 
QUINEQUINTAX APS 
Middelfartvej 3 
9220 Aalborg Øst 
Denmark 
 
 
 
QUINEQUINTAX APS erklærer herved på eget ansvar, at GRAD Terrassevarmer art nr 9049585 / 350143 / EAN 5709133911744 
er fremstillet i overensstemmelse med følgende: 
   
Direktiver: 
2014/34/EU: Lavspændingsdirektivet 
2014/30/EU: EMC-direktivet  
 
 
Standarder: 
 
 
EN 60335-2-30: 2009 + A11: 2012 
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014  + A13: 2017 + A1: 2019 + A14: 2019 + A2: 2019 
EN 62233: 2008  
 
EN 55014-1: 2017, 
EN IEC 61000-3-2: 2019 
EN 61000-3-3: 2013 
EN 55014-2:2015 
 
 
ifølge: 
 
SGS “Test report” nummer: GZES170601035002A1 (04.2017)  
SGS “ Verification of Compliance” nummer: GZEM2003010661HSV (3.09.2020) 
 
 
 
Fremstillet i Kina for jem & fix, Skomagervej 12, DK-7100 Vejle. 
2/A3/A4/                 151100680SHA-EMF01/A1 
 
Aalborg, 7.09.2020 
 
 
Josephine Quintessenza 
Produktchef 

 
QUINEQUINTAX ApS, 
Middelfartvej 3 
9220  Aalborg Øst 
Denmark 


