
 

HÅNDBOK
Bruksanvisning terrassevarmer

TVT1500IN-2

IP24
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Kjære kunde

Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har 
kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det 
enkelt å betjene.

Denne håndboken gjelder for modell TVT1500IN-2.
Utvikling av nye produkter er en kontinuerlig prosess. Vi 
tar derfor forbehold om endringer av funksjoner og 
eventuelle trykkfeil.

Bli godt kjent med din nye terrassevarmer, les håndboken 
nøye og ta vare på den. Vær spesielt oppmerksom på 
produsentens merknader og råd for sikker bruk.

Vi håper du blir fornøyd med din nye terrassevarmer.

Med vennlig hilsen
Beha Elektro AS

PS: Vi gjør oppmerksom på at terrassevarmeren som er beskrevet i 
denne håndboken kun er beregnet for utendørs bruk i private hjem.

TVT1500IN-2
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Les denne veiledning nøye,
og ta vare på den til senere bruk.
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S I K K E R H E T TVT1500IN-2

For å unngå brann eller personskader bør man følg våre
sikkerhetsregler.

• Terrassevarmeren er kun til utendørs bruk.  

• Terrassevarmeren kan brukes av barn fra 8 år og oppover,
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, personer med manglende erfaring og
kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner på bruk
av den. Instruksjonen må gis på en sikker måte slik at farene 
involvert er forstått. Barn skal ikke leke med terrassevarmeren. 
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.

• Terrassevarmeren skal ikke brukes i uterom med barn, dyr eller 
personer med funksjonshemninger som ikke kan forlate uterommet 
på egenhånd, med mindre det er en ansvarlig person tilstede.

• ADVARSEL! Barn under 8 år skal holdes unna terrassevarmeren 
med mindre de er kontinuerlig overvåket.

• ADVARSEL! Unngå kontakt med varmeelementet når 
terrassevarmeren er i bruk, og en viss periode etter at den er avslått, 
da den blir meget varm! 

• Terrassevarmeren må ikke brukes der gass, bensin, maling eller 
andre brannfarlige varer er lagret. Må ikke brukes i 
eksplosjonsfarlige områder.

•  Ikke bruk terrassevarmerenpå plasser der det er støv, damp, gass, 
etc. 

• Terrassevarmerenskal ikke brukes i  drivhus, fjøs eller stall med 
brennbart støv.

MERK! Ikke koble til strømforsyning om terrassevarmeren eller
strømledningen er skadet.  Hvis du er i tvil, kontakt  din leverandør.



S I K K E R H E T

• Må ikke brukes / installeres i nærheten av badekar, vaskeområder 
eller svømmebasseng.

• Ikke bruk terrassevarmeren til å varme opp rom innendørs.

• Terrassevarmeren skal ikke brukes der dyr oppholder seg.
• Ikke senk terrassevarmeren i vann for rengjøring.

• Ikke dekk til terrassevarmeren under bruk eller kort tid etter at den 
er slått av.

• Ikke bruk en programmerer, timer, fjernkontrollsystem eller andre 
enheter for å slå på og av terrassevarmeren automatisk. Dette kan 
medføre brannrisiko hvis ovnen er dekket til eller plassert feil.

• Terrassevarmeren må være forsvarlig jordet under drift.

• Terrassevarmeren skal ikke plasseres rett over eller under en 
stikkontakt. 

• Stikkontakten til terrassevarmeren skal være synlig og tilgjengelig.

• Ikke press noe gjennom gitteret eller tildekk terrassevarmeren.

• Etter bruk slåes terrassevarmeren av med snorbryteren og 
støpslet taes ut av stikkontakten. 

• Ta alltid støpselt ut når terrassevarmeren skal flyttes, rengjøres 
eller ikke er i bruk. 

• Terrassevarmeren skal bare monteres i tak.

• Skal kun brukes utendørs.

• Terrassevarmeren skal ikke repareres, demonteres eller 
modifiseres fordi den ikke har utskiftbare deler innvendig.
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100 cm 100 cm

30 cm

180 cm
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INSTALLASJON

• Før montering fjernes all emballasje.

• Undersøk terrassevarmeren for eventuelle skader. Ved synlige 
skader må den ikke brukes. Ta kontakt med forhandler så snart som 
mulig. Husk kjøpskvittering.

• Denne terrassevarmeren skal monters i tak.

• Tilkoble ikke strøm til terrasseovnen før all montering er ferdig. 

Installasjon i tak
• Terrassevarmeren må festes i taket med en krok som tåler 7 kg.

• Terrassevarmeren monteres i et åpent område unna alle 
hindringer som påvirkes av varme f.eks. møbler, gardiner, glassvegg 
eller andre brennbare gjenstander.

• Terrassevarmeren skal tilkobles jordet stikkontakt.

Minimumsavstander
• 100 cm fra sidevegger.
• 30 cm fra taket.
• 180 cm fra gulv.

TVT1500IN-2

Gulv

Tak

Vegg



Feste av kjetting
• Krok A festes i taket i en krok
 som tåler 7 kg. 
• Krok B festes i kroken på toppen 
av terrassevarmeren.
• Sjekk at det er 30 cm fra toppen 
av terrassrevarmeren til taket.

NB! Kabelen må ikke ligge oppå terrassevarmeren. Den kan 
festes i kjettingen med strips.
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ELEKTRISK 

 

  
 

 

 

 

Elektrisk tilkobling og bruk
Før tilkobling av terrassevarmeren, påse at merkespenningen på 
ovnen er i overenstemmelse med nettspenningen på stedet der 
denne monteres. 220-240V 50 Hz.

Snorbryteren brukes til å slå av / på terrassevarmeren.
Trinn 1: AV
Trinn 2: 900W
Trinn 2: 1500W

Selv om terrassevarmeren er sprutsikker (IP 24) skal den ikke 
utsettes for direkte regn unde bruk. 

Ta alltid støpselet ut fra stikkontakten når terrassevarmeren ikke er i 
bruk.

Varmeelement
Varmeelementet produserer infrarød kortbølget varmestråling. 
Når terrassevarmeren slåes på vil man kjenne varmen umiddelbart. 
Terrassevarmeren varmer bare opp objekter, ikke luft. 

TVT1500IN-2

Krok A

Krok B

Kjede for oppheng i tak
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Stell og vedlikehold
• Fjern strømtilkoblingen og avkjøl terrassevarmeren før rengjøring.
• Rengjør utsiden av terrassevarmeren med en fuktig klut.
• Bruk aldri etsende rengjøringsmidler.
• Sett ikke terrassevarmeren i vann.

Vibrasjoner

Vær klar over at brå bevegelser eller vibrasjoner vil kunne forkorte 
varmeelementets levetid i betydelig grad.

Spesifikasjoner
• Type    TVT1500 IN-2
• Modell   ZHQ1524-GT-2
• Strømforsyning  220-240V 50Hz
• Effekt    Max 1500W
• Kapslingsklasse  IP24
• Strømledning  1,8M
• Nettovekt    1,6kg
• Isolasjon    Klasse 1
• Mål (Ø x H)       42 x 27 cm
• Element    Infrarød korbølget varmestråling

Feilsøking
Om terrassevarmeren ikke gir varme sjekkes følgende.

• Sitter støpslet montert skikkelig i stikkontakten.
• Er sikringene / kursen til stikkontakten på.
• Er bryteren til terrassevarmeren slått på.

TEKNISK DATA
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Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om 
håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic 
Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på 
korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko. 

Symbolet         på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser 
at dette produktet ikke må behandles som usholdningsavfall. Levere det til et 
autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhenting 
må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om 
håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, 
renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN
Tlf:. 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70

e-post: post@beha.no

www.beha.no


