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SE TERRASSVÄRMARE
Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt 
av din nya terrassvärmare rekommenderar 
vi att du läser denna bruksanvisning innan 
du börjar använda den. Vi rekommenderar 
dessutom att du sparar bruksanvisningen 
ifall du behöver läsa informationen om de 
olika funktionerna igen.

Tekniska data

Antal brännare: 1

Värmeeff ekt: 5-13 kW

Max. gasförbrukning: 945 g/timme

Gastyp och -tryck: Butan, 28-30 mbar

 Propan,  37 mbar

Huvudmunstycke: Ø 1,88 mm

Gaslågans munstycke: Ø 0,18 mm

Gasolfl aska: Max. 11 kg

Mått, nedtill: 73×73×227 cm (l×b×h)

CE-godkänd enl. gasdirektiv 2009/142EG

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Terrassvärmaren får endast användas 
utomhus och på platser med god 
ventilation! En plats med god ventilation 
har minst 25 % av väggarnas areal öppen.

Terrassvärmaren får inte utsättas 
för nederbörd och ska stå i lä under 
användning och förvaring.

Terrassvärmaren ska placeras på ett plant 
och stabilt underlag, innan den tänds.

Underlaget ska vara icke-brännbart, t.ex. 
utomhuskakel, stenläggning eller stampad 
jord. Det får inte fi nnas brännbart material 
som gräs, växter eller avfall under eller nära 
terrassvärmaren. 

Håll terrassvärmaren på säkert avstånd från 
brännbart material under användning. Det 
ska vara minst 100 cm från terrassvärmaren 
till de närmaste brännbara materialen eller 
ytorna, inklusive väggar och tak.

OBS! Terrassvärmarens delar blir mycket 
varma under användning. Håll barn på 
säkert avstånd från terrassvärmaren. Flytta 
inte terrassvärmaren när den är tänd eller 
varm. Använd aldrig terrassvärmaren 
inomhus.

VARNING! Håll barn och husdjur på säkert 
avstånd från terrassvärmaren.
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Montera gasslangen så att den inte kommer 
i kontakt med heta delar på terrassvärmaren 
och att den inte snor sig. 

Använd endast gasslangar som är godkända 
av nationella myndigheter. Gasslangen får 
maximalt vara 150 cm lång och ska vara 
försedd med en godkänd regulator.

Undersök regelbundet att gasslangen inte 
är sprucken eller spröd och byt den om det 
behövs.

Byte av gasolfl aska ska ske utomhus på 
säkert avstånd från öppen eld och andra 
antändningskällor.

Om det uppstår läckage måste du 
omedelbart stänga av gasolförsörjningen 
på regulatorn och hålla dig undan från 
öppen eld och andra antändningskällor. 
Vänta några minuter tills området har 
ventilerats.

Gör ett läckagetest när du ansluter en 
ny gasolfl aska eller om terrassvärmaren 
inte har använts på länge. Läckagetest får 
aldrig utföras med öppen eld! Se avsnittet 
Läckagetest.

Stäng gasolförsörjningen på regulatorn 
efter användning.

Undvik att göra förändringar på 
terrassvärmaren eller på regulatorn eller 
brännaren. Försök inte öppna delar som är 
förseglade från fabrik. 

Undvik att måla eller dekorera 
terrassvärmaren.

Ventilationshålen på terrassvärmaren får 
inte blockeras.

Skruva eventuellt fast terrassvärmaren i 
underlaget om det är risk för att den annars 
kan välta.

Utsätt inte glasröret för vatten eller andra 
vätskor när det är varmt!

Medföljande delar

Se illustrationerna sist i bruksanvisningen.

ID Del Antal

A Refl ektor 1

B Flamskärm 1

C Glasrör 1

D Övre pelare 4

E Övre gallerdel 4

F Nedre gallerdel 4

G Svart silikonring 1

H Sidopanel 3

I Frontpanel 1

J Gasslang och regulator 1

K Kontrollpanel 1

L Nedre pelare 4

M Hållare för gasolfl aska 1

N Hjul 1

O Bottenplatta 1

ID Del Antal

AA Vingmutter 3

BB Bricka 6

CC Distansstycke 3

DD Skruv 3/16” 38

EE Bult M6×10 4

FF Mutter M6 4

GG Skruv M5×10 10

HH Beslag till galler 4

II Monteringsdel 8

JJ Skruvnyckel 1

KK Skruvmejsel 1

LL Knopp 1
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Montering

Se illustrationerna sist i bruksanvisningen.

1.  Skruva fast hjulen (N) på bottenplattan 
(O) med 4 bultar (EE) och 4 muttrar (FF).

2. Skruva fast de nedre pelarna (L) på 
bottenplattan (O) med 4 skruvar (GG).  
Skruva fast kontrollpanelen (K) på de 
nedre pelarna (L) med 4 skruvar (GG).

3. Skruva fast hållaren för gasolfl askan (M) 
på de bakre nedre pelarna (L) med 2 
skruvar (GG).

4. Skruva fast de övre pelarna (D) på de 
nedre pelarna (L) med 8 skruvar (DD).

5. Skruva fast fl amskärmen (B) på de övre 
pelarna (D) med 8 skruvar (DD).

6. Skruva fast de 3 distansstyckena (CC) på 
fl amskärmen (B) och lägg en bricka (BB) 
på varje distansstycke. Placera refl ektorn 
(A) ned över de 3 distansstyckena och 
spänn fast den med 3 brickor (BB) och 3 
vingmuttrar (AA).

7. Montera försiktigt glasröret (C) 
genom att lyfta det upp i mittenhålet 
i fl amskärmen (B). Placera den svarta 
silikonringen (G) på glasrörets nedersta 
kant så att den sitter korrekt hela vägen 
runtom, och placera försiktigt glasröret 
ned i hålet mitt i kontrollpanelens (K) 
platta.

8. Häkta fast de nedre gallerdelarna 
(F) på krokarna på de nedre pelarna 
(L). Kontrollera att de går i ingrepp. 
Placera 2 monteringsdelar (II) på var 
och en av de nedre gallerdelarna (F). 
Placera de 4 övre gallerdelarna (E) ned i 
monteringsdelarna (II). Sätt fast de övre 
gallerdelarna med 4 beslag (HH) och 4 
skruvar (DD).

9. Skruva fast de 3 sidopanelerna (H) på de 
nedre pelarna (L) med 18 skruvar (DD).

10. Skruva fast knoppen (LL) på 
frontpanelen (I). Sätt fast frontpanelens 
kedja till kontrollpanelen (K) och häkta 

fast frontpanelens krokar i hålen på 
bottenplattan (O).

11. Placera gasolfl askan in i utrymmet på 
terrassvärmaren och placera regulatorn 
på den.

13. Terrassvärmaren är nu färdig att 
användas.

Användning

1. Öppna regulatorn på gasolfl askan.

2. Vrid inställningsvredet moturs till 
positionen PILOT (gaslåga). Tryck in 
inställningsvredet och håll det inne i 
ca 30 sekunder för att mata ut gas till 
gaslågan och brännaren.

3. Tryck fl era gånger på tändningsknappen 
(IGNITER) medan du fortsatt håller inne 
inställningsvredet. 

4. Om gaslågan inte tänds ska du upprepa 
steg 2 och 3. Om terrassvärmaren 
inte har använts på ett bra tag, 
eller om gasolfl aska har bytts, kan 
det vara nödvändigt att hålla inne 
inställningsvredet i upp till 60 sekunder 
åt gången för att få ut luften ur 
systemet.

5. När gaslågan tänds ska du fortsatt 
hålla inne inställningsvredet i 30 
sekunder innan du fortsätter. Vrid 
inställningsvredet till positionen 
HI (maximal värmeeff ekt) så att 
gaslågan antänder brännaren, och låt 
terrassvärmaren värmas upp i 5 minuter. 

6. Vrid inställningsvredet till en 
position från LO till HI för att ställa in 
terrassvärmaren på önskad värmeeff ekt.
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7. När du vill stänga av terrassvärmaren 

ska du vrida inställningsvredet till 
positionen PILOT, trycka in den och 
vrida den till positionen OFF. Brännaren 
och gaslågan slocknar.

8. Stäng regulatorn på gasolfl askan.

9. Om du stänger av terrassvärmaren ska 
det gå minst 5 minuter innan du tänder 
den igen.

Rengöring

Terrassvärmarens utsida torkas av med en 
väl urvriden trasa. Använd inte starka eller 
slipande rengöringsmedel.

Rengöring av brännaren

Hålet i brännaren kan bli igensatt av 
insekter som bygger bo i den och därför bör 
den rengöras om terrassvärmaren inte kan 
tändas när alla andra avhjälpande åtgärder 
har testats.

Stäng regulatorn och lossa den från 
gasolfl askan.

Ta av gallren och lyft försiktigt av glasröret.

Rengör brännaren med en mjuk borste eller 
med tryckluft.

Rengör huvudmunstycket och gaslågans 
munstycke med en piprensare eller en bit 
tunn ståltråd. 

Montera glasröret och gallren igen.

Kontrollera regelbundet att det inte fi nns 
revor eller andra skador på glasröret. 

Förvaring

Gasolterrassvärmaren får endast förvaras 
inomhus under förutsättning att 
gasolfl askan är frånkopplad och avlägsnad 
från gasolterrassvärmaren. Förvara 
gasolterrassvärmaren på en torr plats där 
den får stå i lä för vind och nederbörd.

Läckagetest

Gör en blandning av 25 ml diskmedel och 
75 ml vatten. 

Kontrollera att regulatorn är stängd. Sätt 
regulatorn på gasolfl askan, och öppna 
regulatorn.

Stryk på tvållösning på slang och alla 
förbindningar. Om det förekommer bubblor 
är det ett läckage som måste åtgärdas innan 
du börjar använda terrassvärmaren.

Åtgärda felet och gör ett nytt läckagetest.

Om felet inte kan åtgärdas får 
terrassvärmaren inte användas!

Stäng regulatorn efter läckagetestet.

Montering av slang och regulator

Montera slang och regulator med hjälp av 
slangklämmor enligt bilderna.

OBS! Gasslang och regulator för 30 mbar ska 
vara godkänd och avsedd för en gaskamin 
som används inomhus.
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Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)
83317471
EU-importör:
HP Schou A/S
6000 Kolding
Danmark

© 2014 HP Schou A/S
Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksan-
visning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller 
delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska 
hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografer-
ing, ej heller översättas eller sparas i ett informationsla-
grings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt 
medgivande från HP Schou A/S.

Överensstämmelseförklaring 

Vi intygar härmed att 

TERRASSVÄRMARE

547764-547765 (BFH-A(SS)-BFH-A(PC))

13 kW

är framställd i överensstämmelse med 
följande standarder eller normativa 
dokument:

EN498:2012

EN484:1997

enligt bestämmelserna i direktiven

2009/142/EG Gasdirektivet 

0063

Stefan Schou
Business Unit Manager

13.05.2014 - HP Schou A/S A/S, DK-6000 Kolding

Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 

Modellnumret fi nns på framsidan i denna 
bruksanvisning och på produktens 
märkplåt.

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• Öppet vardagar från 07.00 til 17.00 
(fredag till kl. 15.30)

• Tel.: +46 (0)451 381 987

• Fax: +46 (0)451 414  00

• E-mail: service@hpverktyg.se
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