
TERMO MILANO 
2000W    IP34   Art.no 595000

SV

NO

DK

FI

GB Patioheater – only for outdoor use
Terrassvärmare – endast för utomhusbruk
Terrassevarmere – kun till udendørs brug
Terrassevarmer – kun for utendørs bruk
Patio lämmitin – vain ulkokäyttöön
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För att se hur apparaten ska monteras, se avsnittet
“Monteringsinstruktioner”

Prior to assembly: read the instructions carefully. 
Check all parts against the parts list.

This product MUST NOT be used if the power cable is damaged. If there is damage this 
product MUST be disposed of. For ease of assembly only loosely tighten bolts and then 
tighten fully when assembly is complete.

WARNING! - DO NOT over tighten bolts; only tighten with moderate pressure to 
avoid damaging the bolts or components of the heater.

Innan du installerar apparaten måste den frånkopplas via strömbrytaren.
VIKTIGT! – Avlägsna allt emballage innan användning, men behåll 
säkerhetsinstruktionerna och förvara dem tillsammans med produkten.

1 Värmeelement
2 Knapp 
3 Stomme
4 Lägesindikator
5 Brytarsnöre
6 Rörets lock
7 Översta röret
8 3 -M5 X 6 skruvar
9 Mellersta röret
10 3-M5 X 6 skruvar
11 Nedersta röret
12 Kabelklämma
13 Strömkabel
14 Basens lock
15 4-M6 X 30 skruvar
16 Bas

BESKRIVNING 
AV DELAR MONTERINGSINSTRUKTIONER

1. Skruva ur 8 st M6*30 mm i locket och vikten.
 Fäst vikten till underlaget med 3 st plastankare och 3 st M4*50 mm skruvar.
 Fäst locket och vikten med 4 st M6*30 mm skruvar.
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2. Fäst det nedersta röret till basen 
med 4 st M6*30 mm skruvar.

5. Fäst den lilla kabelklämman 
till det översta röret och fäst 
värmarhuvudet till det översta 
röret med plastskruven i vär-
marhuvudet.

6. Värmarhuvudet kan justeras 
från 0°till 45°

Värmaren är nu klar att användas men se till att du läst 
bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten.

3. Skruva ur 3 st M5*6 mm skruvar 
i det nedersta röret och fäst ka-
belklämman till det mellersta röret 
innan det fästs.

4. Skruva ur 3 st M5*6 mm skruvar 
i det mellersta röret och fäst kabel-
klämman till det översta röret innan 
det fästs.
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Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att den elek-
triska och elektroniska utrustningen inte ska kasseras med det vanliga 
hushållsavfallet. Det finns separata insamlingssystem för återvinning 
inom EU. För mer information kontakta kommunen eller din återförsälja-
re där du köpte produkten.

•  Innan någon form av underhåll utförs ska enheten kopplas ur och svalna helt.
• För att hålla värmaren ren kan det yttre höljet torkas med en mjuk, fuktad trasa. 
 Du kan använda ett milt rengöringsmedel om nödvändigt. Efter rengöring, torka 
 enheten med en mjuk trasa.
• Använd inte alkohol, bensin, slipmedel, möbelpolish eller hårda borstar för att 
 rengöra värmaren. Det kan skada eller försämra värmarens yta.
• Värmaren ska inte nedsänkas i vatten vid rengöring.
• Vänta tills enheten har torkat helt innan användning.

• Säkerställ att enheten har svalnat helt innan den förvaras på en sval och torr plats.
• För att förhindra ansamling av damm och smuts, använd originalförpackningen 
 när enheten förvaras.
•  Risk för kvävning：förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Innehåller smådelar.

Om värmaren inte fungerar som den ska, kontrollera följande innan du söker hjälp:
•  Kontrollera att strömkabeln är korrekt ansluten till eluttaget.
•  Kontrollera att strömbrytaren (om sådan finns) på eluttaget är i ON-läge.
• Kontrollera att elen till huvudsäkringen fungerar.

Spänning  AC220-240V
Frekvens  50/60Hz
Effekt  2000W

SPECIFIKATIONER

BRUKSANVISNING

UNDERHÅLL:

FÖRVARING

PROBLEMLÖSNING

Art.no 595000

Anslut apparaten till ett 220-240V~ 
50/60Hz-uttag (det måste vara jordat).

Styr apparaten med brytarsnöret och 
fönstret visar  “0”“1” “2” “3”.

“0”  OFF
“1”  650W
“2”  1300W
“3”  2000W

Koppla alltid ur värmaren när den 
inte används.
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