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Kun for utendørsbruk! 
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Kun for bruk med propan eller butan I3B / P (30). 
Bruken av denne enheten i et lukket område kan være farlig, og er dermed 
forbudt. 
Kun for bruk utendørs og i områder hvor det er tilstrekkelig ventilasjon. En 
godt ventilert plass betyr en plass hvor 25% av veggene er åpen mot friluft. 
Overflatearealet av veggene er summen av det totale overflatearealet 
Utstyrskategori: A 
 

 
Norsk 

 

Generelt om sikkerhet! 
 

1. Før du bruker produktet, les håndboken i sin helhet nøye. Oppbevar den for fremtidige oppslag. 

Pass på at du forstår instruksjonene; Hvis ikke, må du kontakte forhandleren. 

2. Bruk FlameHeater kun utendørs; enheten er ikke utstyrt med miljøsensorer. Innendørs bruk (inkl. 

barer, låver, drivhus, etc.) er farlig og strengt forbudt! For bruk i partytelt, verandaer etc. må minst 

25 % av de veggene være åpne. 

3. Bruk FlameHeater kun til oppvarming; ikke for noe tørking e.l. 

4. Bruk FlameHeater på bakkenivå; ikke i groper, kjellere eller lignende. 

5. Denne enheten (inkl. Gass flaske) må være tilkoblet og lagres i henhold til nasjonale lover og 

forskrifter. Flasken må være uskadet og oppfylle gjeldende forskrifter. 

6. Gass slangen må være i samsvar med nasjonale lover og forskrifter, og må inspiseres regelmessig 

og byttes etter 3 til 4 år. Max slangelengde er 60 cm. 

7. Bruk kun godkjent gassflaske (propan / butan) med sikkerhetsventil. Forsiktig: Kontakt med flytende 

propan kan forårsake brannskader! 

8. Hele gass kretsen: den gass slange, gass regulator, brenner, kontrollknotten og bør sjekkes for 

skader før bruk, og minst hver måned for å bli sjekket for lekkasjer. Ikke bruk enheten før alle 

tilkoblinger er sjekket for lekkasjer! Lekkasjetest bør utføres med en såpeløsning; Bruk aldri åpen 

flamme. 

9. Bruk ikke varmeren dersom deler er fjernet for inspeksjon / reparasjon / utskifting. 

10. Hvis du lukter gass, steng umiddelbart gass, og slukke brenneren. Utfør en fullstendig sjekk. Gass 

er brennbar, eksplosiv og tyngre enn luft. Av natur har propan ingen lukt: "råtten-kål-lukt" er tilsatt for 

din sikkerhet. 

11. Skru av brenneren umiddelbart, slå av gassen, og sjekk brenneren (eller be utsalgssted, hvis du 

ikke kan) når: 

* varmeren ikke kommer opp i temperatur 

* Brenneren gjør spratt / knitrende lyder (en liten støy er normalt) 

* gass lukt. 

12. Ikke bruk brenneren ved skader eller feil oppdages. 

13. Slangen-til-regulator bør i prinsippet være inne i gass skapet til enhver tid. Sørg for likevel at den 

ikke kan skades av tråkk, varme, skarpe objekter / hjørner. 
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14. Blokker aldrig ventilasjons åpningene på kabinettet rundt gassflasken.   

15. Holde brennbare materialer som møbler, telt, papir, flagg osv. på minst én meters avstand. 

16. Aldri sett noe på eller mot brenneren. 

17. Bruk aldrig brenneren i nærheten av eksplosiver og ekstremt lett antennelige stoffer som diesel, 

maling, drivstoff osv.   

18. Apparatet blir varmt under bruk, og kan være varmt en halv time etter slukking. Hold barn og 

kjæledyr borte.  

19. Sørg for nøye oppsyn når enheten brukes i nærvær av barn, lovlig inkompetente personer eller dyr. 

20. Dette apparatet er ikke egnet til å brukes av personer (inkludert barn) med fysiske, sansemessige 

eller mentale begrensning eller mangel på erfaring og kunnskap, uansett om det er tilsyn. 

21. Aldri flytt eller flytte en brennende enhet, men slukk først brenneren, steng gass, og avkjøl enheten 

før du flytter den.  

22. Hvis Flameheater ikke er i bruk, sett kontrollknappen til (av). steng gass på flasken. Dette etter hver 

gangs bruk.   

23. Erstatte gass flasken i goedgeventileerde omgivelser, langt fra brann, gnister, etc. Ingen deler av 

flameheater enn på de fleste maling foringsrøret av gassflasken. 

24. Beskytte det varme glass røret, flytting av varm brenner, plutselig temperatursvingninger av f.eks. 

regn, hage sprøyter eller annet kan føre til spekk i røret.   

25. Rengjør enheten med gjevne mellomrom. Kontroll panelet, brenner og at ventilasjons åpninger alltid 

må være åpne. 

26. Reparasjoner skal bare utføres av en kvalifisert person.  

27. Aldri prøve å endre noe på enheten.  

 

Ved ignorering av sikkerhetsreglene ovenfor frafaller 

produsenten og importør deres ansvar og reklamasjon!    

Brukeren godtar alle risikoer i forbindelse med bruk av denne 

varmer. Unnlatelse av å følge advarsler og instruksjonene i 

denne håndboken kan forårsake skade og alvorlig personskade 

eller død. Produsent, importør og leverandør er ikke ansvarlig for 

uaktsomhet av brukeren. 

Beskrivelse 
Flyttbar terrassevarmer (på propan eller butan), utelukkende for 

utendørs bruk. 

Aluminiums skjerm for optimal komfort. 

Omkasting for gass-sylinder metal med pulverbelegg og rustfritt 

stål 

.  

 RUSTFRITT stål skjermen  

 Piezo tenning  

 Justerbar flamme 
  

1 – reflektorskjerm   

2 – varmeskjerm 

3 – brenner unit (2+4+5+6+7+8) 

4 – sikkerhets gitter 

5 – glassrør 

6  kontrollknapp 

7 – piezo tenner 

8 – plass til flaske 

9 – fot  
  

Flameheater blir levert i firedeler: Reflektorskjerm, varmeskjerm, brenner unit og rom for flaske med fot. 
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Merk at denne enheten er utviklet for å fungere på propan eller butan gass. Bruk 

ingen andre gass! 

 

Montering: 
 

Bortsett fra de fire delene følger dette med: 

 

 

1. Feste hjulene på føttene (9) med to M8 muttere og 

M8x30 bolter (B) og (A): hull i foten og hjul i linje, sett 

bolter gjennom hullene. Stramme til bolter og muttere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fjern beskyttelse lag fra 4 delene av reflektorskjermen 

(1). 

 

 

 

3. Sett 2 deler av reflektorskjermen mot hverandre og 

sette dem sammen med to M5x6 bolter (D) og mutter 

(C). Sett samme de to andre delene til skjermen er en 

helhet. Stram bolter og muttere fast. 
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4.  Plasser platen (F) midt på toppen av reflektorskjermen(G), 

med kryss form sentral under (korsformede skal passe med 

sømmene). Sett i en bolt M6x12 (H) undenfra av G, skjerm 

og (F) og skru på dekselet med en mutter M6 (E) . 

 

 

 

 

5. Plasser varme skjermen (2) på brennerunit (3), hull rett 

mot hverandre. Sett inn de fire skruene (I) gjennom 

hullene, kontroller at alt er riktig og stram skruene fast. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sett 4 skiver (K) over hullene på toppen av varmeskjermen 

sette inn de 4 avstands skruene (J) og skru fast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sett 4 skiver (K) på avstandsboltene (J) og sett 

reflektorskjermen på boltene (bolter gjennom hull). Sted 4 

skiver (K) påboltene, og bruk de 4 vingemutterene (L), 

Sørg for at alt er riktig og skru fast. 
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8.  Sett brennerunit på kabinett for flaske, hull over hull. Sett 4 

skruer M5x10 (M) gjennom hullene og fest muttere (N) løst på. 

Sjekk at alt riktig montert og stram godt. 

 

 

 

 
 
 

Tilkobling av slange og regulator  
Flameheater er levert med slange og regulator. Koble gass slangen til under brenneruniten (bak døren av 

skapet, øverst). Stram Union mutteren mot venstre 

(mot klokken) med skiftenøkkel Kontroller at den 

sitter fast. Koble den andre enden av gass slangen 

til regulatoren på samme måte.Før du bruker 

flameheater i alle dissesjekk alle tilkoblingene for 

gasslekkasjer, i henhold til fremgangsmåten som er 

beskrevet i kapitlet "lekkasjetest".   

 

Advarsel: Tilkobling (og senere bytte) av gass 

flaske bør alltid gjøres i godt ventilete områder, og 

borte fra annen varme (stearinlys, sigaretter, ovner, 

komfyrer osv.). Kontroller at gass kranen er stengt 

under denne prosedyren. Sjekk gass slangen med gjevne mellomrom. Hvis disse tegn av sprekk, skade 

eller, skal den erstattes av en slange i lik lengde og kvalitet. Ikke lagre ekstra gassflasker nær denne 

enheten 

. 
 

Lekkasjetest  
Gass tilkoblinger på enheten er testet av produsenten før levering. Handlinger og/eller bevegelser under 

transport kan imidlertid påvirke delene. Etter montering og tilkobling av gass slange og flaske bør derfor 

igjen en komplett lekkasjetest utføres. Følg disse trinnene: 

 Kontroller at gassflasken er full. 

 Bruk såpeløsning bestående av en del flytende såpe og en mengde vann  

 Kontroller at bryteren på control panel til "OFF" tilstand (av). 

 Spray, børste på såpevann på alle tilkoblinger og slangen. Hvor en lekkasje er vises såpebobler når 

gassforsyning åpnes. 

 Vær spesiellt oppmerksomhet på 

stedene som er angitt på bildet! 

 Slå på gassforsyning og kontroller 

slangen og tilkoblinger etter 

såpebobler. 

 Hvis du har en lekkasje, lukk 

gassforsyning umiddelbart, og stam til ellererstatt den delen med lekkasje. Gjenta deretter kontrollen. 

Hvis lekkasje fortsetter, kontakt din forhandler/service agent. 

 Påse at det aldrig er flammer eller gnister i nærheten når du kontrolerer for lekkasje. 
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Når det lukter gass  
I utgangspunktet er gassen luktfri, men det er lagt til et luktstoff for å merke en lekkasje. Når du lukker 

gassforsyning og flammen slukker, kan det umiddelbart lukte litt gass.  

Gassen er tyngre enn luft, så det lukter mer nær gulvet! 

 

Du kan lukte gass, gjør umiddelbare tiltak: 

 Ikke gjør noe som (gir en gnist) kan antenne gassen: ikke plasser elektriske brytere, ikke trekker 

støpselet fra stikkontakten, kke bruk telefonen osv.  

 Sjekk alle koblinger for lekkasje med såpevann. 

 enheten skal repareres og sjekk for lekkasje, utføres av en behørig kvalifisert person. 
   

Plassering av Flameheater 
 

 Flameheater er i utgangspunktet ment for utendørs bruk. Ved bruk under f.eks. en baldakin eller 

halv-åpen telt, pass alltid på tilstrekkelig ventilasjon (minimum 25% av området, veggen åpne, 

overflaten av veggene er summen av det totale området). Bruk i lukkede områder kan være farlig og er 

forbudt! 

 Holde brennbart materiale borte fra Flameheater, dvs. minst en meter fra toppen og sidene. Hold 

denne avstanden også fra telt, flagg, kalesjer, markiser osv. 

 Plaats de Flameheater op een stevige, vlakke en volkomen horizontale ondergrond. 

 Ikke bruk Flameheater i miljøer hvor eksplosive gasser er lagret; som gass, maling, spray bokser etc. 

 

Beskytte Flameheater mot vind; Ikke bruk den når vinden er for sterk! 

 

Bestemmelser rundt gass 
 

 Flameheater skal kun brukes på butan eller propan. 

 Bruk en godkjent gass regulator som samsvarer med europeiske standarder og i samsvar med 

nasjonale regler. Sjekk regelmessig at han i god stand og bytt den om nødvendig.  

 Denne enheten må installeres i henhold til instruksjonene og forskrifter. 

 Varmeren er egnet for en standard gassflaske 5 eller 11 kg. 

 Tilførselstrykk på gassen til enheten er max  30mbar . 

 Bruk aldreig en gassflaske med skadet ventil. 

 Koble aldrig en gass-sylinder til, uten å kontrolere enheten. 

 Koble gassflasken fra enheten når den ikke er i bruk. 

 Sjekk gass slangen og andre gass tilkoblinger minst en gang i måneden, eller hver gang når du bytter 

gass flasken. Hvis sprekk eller andre tegn på slitasje eller forvitring skal slanfen erstattes med en ny av 

samme lengde (aldri lenger enn 1,5 meter) og den samme kvaliteten forskriftene tilsier.  

 Erstatt gass slangen regelmessig: Når denne er 3-4 år (produksjonsdato skrives på slangen).Noter 

gjerne byttei dette heftet . 

 
Igangsetting 

 
1. Når du har fullført alle kontrollene kan du bruke Flameheater. 

2. Slå på gassen. 

3. Vri bryteren (CTRL-knappen) mot klokken til PILOT posisjon (pilot lys). Trykk og hold knappen inne i 

minst 45 sekunder (når du har byttet til en ny gass-sylinder hold i minst 60 sekunder). 

4. Deretter holder du nede CTRL-knappen og trykk flere ganger rød tenning (' tenneren’), til pilotflammen  

tenner. Du kan se pilot flammen på bunnen av glasset. Trykk og hold CTRL-knappen videre i 30 

sekunder slik at pilotflammen holder. Nå kan du frigi kontrollknappen. Hvis flammen ikke antennes, drei 

kontrollknappen til "Off" og vent 5 minutter før et nytt forsøk på å tenne. 



 

 
8 

5. Drei kontrollknappen til den laveste innstillingen (lav), og la terrassevarmeren brenne i fem minutter. 

Etter dette kan du aktivere kontrollknappen til ønsket effekt. I possisjon "Hi" (høy) er maks uteffekt 

oppnådd. 

 

6. Hvis brenneren tilfeldigvis slukker, eller blåser ut av vinden, deaktiverer Flameheater og vent minst 5 

minutter. Deretter gjentar du trinn 2, 3 og 4. 

 

Slå av Flameheater 

1. Drei bryteren til OFF(pilot flammen vil forsatt brenne) 

2. Steng gassen på flasken. Skal ikke Flameheater brukes på en stund, kobles regulator fra flasken. 
 
 
 
 
Merk: 

Når du har koblet til en ny gassflaske, vent/hold knappen inne minst et minutt slik at luften i gassledningen 

får mulighet til å komme ut ved åpningen av piloten flammen. Alltid slå enheten av umiddelbart når 

følgende skjer: 

- enheten kommer opp i effekt temperatur 

- brenneren gjør poffende lyder under bruk (en lett lyd er normalt når brenneren er på) 

- Lukter gass 

 

Advarsel: Vær forsiktig, også utsiden av flameheater er svært varm under bruk. Hold barn, 

funksjonshemmede og kjæledyr fra enheten! Når enheten er deaktivert, vent minst 45 minutter for å gi 

den tid til å bli nedkjølt, før berøring. 

 

Rengjøring og lagring 
 

1. Sørg for at gassflasken er stengt. 

2. Ta regulator av flasken.  

3. Aldri lagre gassflasken under første etasje eller i områder med utilstrekkelig ventilasjon. 

4. Rengjør pulverlakkert med en myk, evt. fuktig klut. Ikke bruk slipemiddel eller sterke rengjøringsmidler.  

5. Fjerne nedbør, edderkoppspinn og annet rusk fra foringsrøret av glass-sylinder, og 

ventilasjonsåpninger kontroll brenneren og ventilasjonsåpningene med en støvsuger eller en 

kompressor. Hold enheten rene og 

trygge. Rengjør ingen åpninger med 

spisse/skarpe gjenstander. 

6. Lagre enheten støtt og på en tørr plass 

innendørs.  

 
Service og vedlikehold 

 
Utfør aldrig reperasjone 

selv..Gassapparater kan være farlige, og 

ha man trenger bestemt kunnskap. 

Periodisk vedlikehold må utføres i 

intervaller på ikke mer enn 6 måneder eller forstyrrelser kan forekomme, for eksempel unormale flammer 

eller misfarging av brenneren.  

For rengjøring av brenneren og pilotflamme brenneren, skru av de tre skruene på siden og bruk 

støvsuger eller trykkluft på brenneren og pilotflammebrenneren. 

Vær alltid forsiktig med gassrørene og ledninger. Sørg for å ikke skade dem. 

 

 
 



 

 
9 

 
Problemer og løsnonger 
 
Problem Mulig årsak Løsning 

Pilotflammen 

brenner ikke 

Gass er stengt? 

Gassflasken er tom? 

Lufttilførsel blokkert? 

Luft i gassrør 

 

Løse eller lekkasje i koblinger? 

For lite gasstrykk? 

Åpne gassventilen 

Bytt gassflaske 

Rengjør dem og åpne  

La luften unnslippe ved å trykke kontrollknappen til 

det lukter gass  

Kontroler tilkoblinger 

Bytt flaske 

Flammen slukker 

når 

kontrollbryter 

slippes 

Fukt rundt pilotbrenneren? 

Løse eller lekkasje i koblinger? 

Termokobling er deffekt 

Gasslekkasje? 

 

Gasstrykket for lavt? 

Gjøre skitne/fuktige områder rene  

Kontroler koblinger, stram til. 

Bytte av termokobling(verksted) 

Kontroller tilkoblinger og forsyning slangen og 

erstatte/bytte dem om nødvendig.  

Bytte flaske 

Brenner brenner 

ikke 

Gasstrykker er for lavt? 

Blokkerte åpninger? 

Kontrollknapp er ikke på LOW 

Thermocouple fungerer dårlig? 

Pilotflamme brenner ikke? 

Brenneren står ikke rett? 

Bytt flaske, eller regulator 

Fjern blokkeringerne 

Sett kontrollknapp på LOW 

Byttes/smøres 

Pass på at pilotflammen brenner 

Veltesikring er aktivert, sett varmeren rett. 

Lav flamme Gass slangen ligger med bøy? Rett ut slangen, den må ikke ligge i klem.  

Ujevn flamme For lite trykk? 

Brenneren står ikke stabilt 

Bytt flaske eller regulator 

Pass på at brenneren står på stabilt underlag. 

Tykk svart røyk Brenneren er deffekt? Slå ovnen av, la den avkjøles og fjerne 

blokkeringen. Reparere brenneren. 
 

Tekniske opplysninger 
 

Type:    : Flameheater  

Gass type   : Propaan of butaan 

Gass kategori  : I3B/P 

Gass tykk   : 30 mbar 

Effekt       :  max. 12,5 kWatt (traploos regelbaar)  

Forbruk       :   450 – 852 g/h 

Høyde    :   212 cm. 

Ø fot    : 39 cm. 

Ø reflektorskjerm  : 80 cm. 

Vekt       :   22 kg. 
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