
TERRASSEVARMER MED GULVSTATIV 
QUARTS 2000W

9  85 9  85

220-240V~ ,  50Hz  2000W  IP34

NO

1. Skru enden på det nederste røret fast til hullet på basen.

2. Trekk ca 2 meter av kabelen gjennom hullet i basen.

3. Koble de to mellomste rørene til det nederste røret ved å skru dem sammen.

4. Tre kabelen gjennom alle rørene.

5. Koble ledningen til kontakten på varmehodet.

6. Tre varmehodet ned på det øverste røret og fest det med de to medfølgende skruene.

7. Juster høyden på varmehodet ved å løsne plastringen på røret. Skru til plastringen 

igjen når riktig høyde er valgt.

8. Fest kabelen til baksiden av basen ved å skru til de to strekkavlasterne.

1. Infrarød varmer / Infrared heater

2. Rør til varmeren / Heater stem 

3. Låsering / Lock ring

4. Øvre rar / Upper stand section

5. Midtre rar /Middle stand section

6. Nederste rar /Lower stand section

7. Base / Base 

8. Skive / Washer 

9. Base skrue / Base screw

10. Skruer / Screw

11. Kabelholder / Mains lead holders with retaining screws 

Varmeren er utstyrt med en elektronisk veltesikring. 

The heater is with an electronic tip-over switch. 

EN

1. Screw the end of the lower tube into the hole in the base

2. Feed approximately 2m of the mains lead through the hole in the base

3. Connect the two middle tubes to the lower tube by screwing them together

4. Feed the mains lead through all the tubes 

5. Connect the mains lead to the power socket on the heater head 

6. Push the heater head onto the upper tube and fasten it using the two included 

screws 

7. Adjust the height of the heater head by undoing the locking knob on the tube.Tighten 

the knob when the height has been set 

8. Fasten the mains lead to the bottom of the base using the cable restraints and the 

four included M4 screws

INSTALLASJON /INSTALLATION



NO 

Plugg kabelen til en stikkontakt.Juster høyden ved å løsne 

låseringen (3). Velg høyde og skru til igjen.Bruk snorbryteren for å 

slå på varmeren og velge effekt.Juster vinkelen på varmeren til 

ønsket posisjon.Dra i brytersnoren (12) for å slå på varmeren. Dra 

flere ganger for å endre varmeeffekten og for å slå den av. 

NB: Varmeren kan lage klikkelyder når den varmer opp / kjøler ned. 

Dette kommer av at metallet utvider seg og trekker seg tilbake, og 

er helt normalt.

EN 

Plug the mains lead into a wall socket. Adjust the height by loosening 

the lock ring (3).Position the heater to the desired height and 

re-tighten.Use the pull-cord to start the heater and for selecting the 

desired heat setting. Adjust the angle of the heater to the desired 

position.  Pull the pull-cord(12) to turn on the heater. Continue pulling 

to change heat settings and to turn off the heater. 

Note: The heater might make a clicking noise when it is warming up 

/cooling down. This is caused by the metal expanding /contracting 

and is quite normal. 
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