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Brukermanual 

Utevarmeren Orion 1500W 

med pendel, innebygget to-trinns regulator 

og fjernkontroll 

 

 

Denne brukermanualen inneholder viktig informasjon om riktig bruk og 

vedlikehold av din nye utevarmer. Ta deg tid til å lese gjennom heftet og bli 

kjent med produktet før montering og bruk. 

- Side 2 - 

Innledning 

Gratulerer med din nye elektriske utevarmer Orion 1500W.  
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- Side 3 - 

Montering 

• Fjern all emballasje. 

• Se over utevarmeren for skader. Ved synlige skader skal produktet ikke 

brukes. Ta kontakt med forhandler ved eventuelle skader. 

• Utevarmeren Orion skal monteres i tak. 

• All montering skal være utført før strøm tilkobles. 

• Utevarmeren henges opp i en krok i taket (medfølger ikke). Kroken må 

tåle en vekt på 6kg. 

• Juster til ønsket høyde ved hjelp av kjettingen som følger med. 

 

Minimumsavstander 

- ca. 50 cm fra sidevegger 

- ca. 25 cm fra tak 

- ca. 170 cm over gulv 

- ca. 100cm over bord 

 

• Pass på at utevarmeren henger i et åpent område med god avstand til 

materialer/overflater som gardiner, glassvegger, møbler etc. som 

påvirkes av varme. 

 

NB: Strømkabelen skal ikke ligge oppå utevarmeren 

 

• Før tilkobling av utevarmeren, påse at merkespenningen på 

utevarmeren er i overenstemmelse med nettspenningen på stedet der 

den monteres 220V-240V 50Hz. 

• Utevarmeren må tilkobles jordet stikkontakt. 

 

 

- Side 4 - 

Bruk 

• Utevarmeren skrus på ved å sette av/på knappen i posisjonen «I». 

Posisjon «0» skrur av utevarmeren. 

• Utevarmeren har to varmeprogrammer. Trykk én gang på MIN-tasten 

for å aktivere 1000W effekt og én gang på MAX-tasten for å aktivere 

1500W effekt. 

• Har man ikke fjernkontrollen tilgjengelig, kan funksjonene styres ved 

bruk av knappen på undersiden av varmeren. 

 

 

 

 

Av/på bryter Fjernkontroll Knapp på undersiden 

 

Sikkerhetsinstrukser 

• Ikke la barn leke med innholdet i esken. 

• Ikke koble utevarmeren til stikkontakten før monteringen er avsluttet. 

• Utevarmeren skal ikke tilkobles elektrisk strøm dersom ledningen eller 

andre deler er skadet. 

• Når utevarmeren skal slås av, vent med å dra ut stikkontakten til 

varmeren er skrudd av. Det anbefales å dra ut stikkontakten når 

varmeren ikke er i bruk. 

• Ikke la ledningen henge over varmeren, slik at barn får tilgang til å dra i 

den. 

• Bruk kun utevarmeren på et sikkert sted og med et solid feste. 
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- Side 5 - 

• Bruk kun utevarmeren på et sikkert sted og med et solid feste. 

• Utevarmeren må ikke brukes som badstuovn eller som klestørker. 

• La ikke utevarmeren stå på uten tilsyn. 

• Før ingen gjenstander inn i utevarmeren gjennom gitter, 

ventilasjonsåpninger eller på andre måter, da dette kan føre til skade på 

utevarmeren. 

• Utevarmeren skal ikke brukes av personer (barn inkludert) med 

reduserte fysiske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og 

kunnskap, med mindre de har fått opplæring og instruksjon av en 

person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Det understrekes også at 

dette produktet ikke er til å leke med. 

• Utevarmeren er ikke beregnet for bruk på steder med mye fukt. Plasser 

ikke utevarmeren et sted den har mulighet for kontakt med vann eller 

hvor den kan falle ned i basseng, boblebad, osv. 

• Dette produktet skal ikke brukes på byggeplasser, stall, drivhus osv. hvor 

det er mye støv, og/eller brennbare stoffer. 

• Ikke bruk utevarmeren på steder uten ventilasjon. 

• Ikke bruk utevarmeren i nærheten av brannfarlige materialer som gass, 

bensin, maling og lignende. 

• Berør ikke utevarmeren når den er på. La den kjøle seg ordentlig ned før 

den tas på. 

• Flytt aldri utevarmeren mens den er koblet til strøm. 

• Små barn og kjæledyr skal ikke oppholde seg alene ved utevarmeren 

uten tilsyn. 

• Utevarmeren må aldri tildekkes under eller rett etter bruk. 

• Ikke legg ledningen under tepper eller steder der man kan snuble i den. 

• Utevarmeren skal alltid være avskrudd før man trekker ut stikkontakten. 

• Utevarmeren er kun ment for utendørs bruk. 

 

- Side 6 - 

• Ikke bruk utevarmeren om den er våt. 

• Intet ansvar kan aksepteres for eventuelle skader forårsaket av 

manglende samsvar med disse instruksjonene eller annen uriktig bruk 

eller mishandling av utevarmeren. 

 

Vedlikehold 

• Trekk ut støpselet. 

• Utevarmeren skal være koblet fra det elektriske anlegget og kjølt ned 

før man håndterer produktet. 

• Rengjør overflaten på utevarmeren med en godt oppvridd, varm klut –  

uten såpe eller løsemidler - for å unngå skjolder og misfarging av 

utevarmeren. 

• Bruk aldri etsende eller brennbare rengjøringsmiddel.  

• Sørg for at utevarmeren er helt tørr før den tas i bruk igjen. 

• Produktet må aldri senkes ned i vann.  

• Har utevarmeren behov for reparasjon eller bytte av varmeelement, 

skal dette utføres av en kvalifisert elektriker. 

 

Teknisk informasjon 

• Effekt:     Maks 1500W 

• Spenning:     220-240V 

• Frekvens:    50Hz 

• Dimensjon (lengde, høyde, dybde): L40,5 x H31 x D40,5cm (pluss kjetting) 

• Kabellengde:     1,9m 

• Vekt:     2,6kg 

• Tetthetsgrad:     IPX4 

• Garanti:    2 år (gjelder ikke varmerøret) 


