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Series: Carbon patio heater  

Model: JDB1500CL 

Serie: Karbon terrassevarmer  

Modell: JDB1500CL 

Series: Carbon patio heater  

Model: JDB1500CL 

Lees de handleiding aandachtig door en zorg ervoor dat de terrasverwarmer wordt geïnstalleerd volgens 

de meegeleverde instructies. Het gebruik en onderhoud van het product moet ook de 

bedieningshandleiding volgen. Het niet zorgvuldig opvolgen van deze instructies kan leiden tot schade aan 

de terrasverwarmer en persoonlijk letsel. Als u vragen hebt over de assemblage of werking van het 

product, neem dan contact op met de importeur van het product. 



Bedankt voor het kopen van Mill 

 

Ons bedrijf werd in 1992 in Noorwegen opgericht door Cato Bryn, 

gespecialiseerd in de distributie van met olie gevulde radiatoren en 

andere soorten verwarmingselementen. Van 1992 tot 2009 hebben we 

aanzienlijke kennis en expertise opgedaan van verschillende soorten 

verwarmingen, waardoor we in staat zijn om aan bijna alle grootste 

retailers in de Scandinavische landen te verkopen 

In 2010 trad Cato's zoon Phillip toe tot het bedrijf. Philip keek met 

frisse blik naar de verwarmingsindustrie en vroeg zich af waarom er in 

de afgelopen 20 jaar zo weinig veranderd was aan draagbare 

verwarmingstoestellen, vooral omdat het interieurontwerp in de loop der 

jaren dramatisch veranderde. Philip vindt dat consumenten meer stijlen 

moeten hebben om uit andere te kiezen dan de typische ouderwetse 

traditionele kachels. 

Omdat kachels deel uitmaken van zoveel huizen, besloten Philip en Cato 

hun uitgebreide kennis te gebruiken voor nieuwe ontwerpen van kachels . 

Ze wilden mooie, moderne en minimalistische kachels maken met behulp 

van de meest geavanceerde technologie wat aansluit bij een hedendaags 

interieur. Ze lanceerden het merk "Mill" in 2012. 

Mill biedt revolutionaire, innovatieve Noorse ontwerpen. We zijn 

continu bezig met innovatie om onze productlijn aan te vullen om aan de 

vraag van de consument te voldoen. 

Volg ons op social media: 
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Belangrijke veiligheidsinformatie 

U moet zich houden aan de algemene veiligheidsrichtlijnen bij het gebruik van 
elektrische producten, vooral in de aanwezigheid van kinderen. 

WAARSCHUWING! Om elektrische schokken of schade door hitte te 
voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de stekker uit het stopcontact is 
voordat de verwarming wordt verplaatst of gereinigd 

• Lees de handleiding aandachtig door. 

• Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis. 

• Zorg dat het product is aangesloten op netstroom (230 V), zoals 
aangegeven op het product. 

• Nieuwe producten geven een specifieke geur af wanneer deze voor het 
eerst worden gebruikt. Dit stopt na korte tijd en is volledig onschuldig  

• Controleer op mogelijke stukken piepschuim of karton die tussen de on-
derdelen van de kachel gevallen kunnen zijn. Deze moeten worden verwij-
derd om onaangename geuren te voorkomen  

• Voorkom oververhitting van het product –  niet afdekken . 

• Zorg altijd dat je het product uitschakelt en van de stroom haalt wanneer je 
deze langere tijd niet gebruikt. 

• Let extra goed op wanneer het product wordt gebruikt in ruimtes waar kin-
deren, gehandicapten of ouderen aanwezig zijn. 

• Het product mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst  

• Het snoer mag onder geen enkel soort tapijt of kleed liggen. Zorg dat 
het snoer zodanig ligt dat niemand erover kan struikelen. 

• Het product mag niet worden gebruikt als de stekker of het snoer bescha-
digd zijn. Het product mag niet worden gebruikt als deze op de grond is ge-
vallen of zodanig beschadigd is dat hij niet meer juist functioneert. 

• In geval van schade moet het snoer worden gerepareerd door de produ-
cent of een expert om gevaarlijke situaties te voorkomen. 

• Gebruik geen verlengsnoeren. Deze kunnen oververhit raken en brand ver-
oorzaken  

• Bedek nooit de ventilatie openingen van de verwarmer. Vermijd potentieel 
brandgevaar door ervoor te zorgen dat de luchttoevoer niet wordt geblok-
keerd of bedekt. .  

• In verband met brandgevaar mag het product niet bij licht ontvlambare 

materialen worden geplaatst. 
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• Het product mag nooit gebruikt worden in ruimtes waar benzine, verf on 

andere brandbare vloeistoffen zijn opgeslagen, zoals in garages. 

• Het product heeft een IP waarde of IP25. 

• Raak de verwarmingslamp niet met blote vingers aan. Als de 
verwarmingslamp is aangeraakt in verband met een storing, moeten 
vingerafdrukken worden afgeveegd met een zachte doek die is bevochtigd 
met gedenatureerde alcohol. De vingerafdrukken laten vet achter dat kan 
branden op de verwarmingslamp. Dit verkort de levensduur van de 
verwarmingslamp. 

• Zorg ervoor dat het product op een veilige manier is geïnstalleerd en stevig 
aan het plafond is bevestigd. 

• Raak een elektrische verwarmer nooit aan met natte handen. 

• Het product wordt heet als het aan staat. Wees daarom voorzichtig en ver-
mijd verbranding of verschroeiing van uw huid.  

• Het product moet worden uitgeschakeld, de stekker moet worden verwij-
derd en het product moet afkoelen voordat het wordt verplaatst.  

• Voorkom overbelasting van het lichtnet (het circuit) waar het product is 
aangesloten. Het product kan het elektrisch circuit overbelasten als andere 
elektrische apparaten op hetzelfde stopcontact zijn aangesloten. 

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen onder de 8 jaar en 
personen met beperkte psychische of fysieke vaardigheden of met een ge-
brek aan ervaring en kennis, tenzij deze onder toezicht staan of de juiste in-
structies hebben gekregen aangaande het veilige gebruik van het apparaat 
en dus op de hoogte zijn van alle mogelijke gevaren . 

• Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mo-
gen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht. 

• Kinderen onder de 3 jaar moeten op afstand van het apparaat worden ge-
houden, tenzij zij onder voortdurend toezicht staan  

Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het product alleen aan– en 
uitzetten(ON/OFF), wanneer het product correct is  geplaatst en deze 
kinderen de juiste instructies of toezicht m.b.t. veilig gebruik hebben 
gekregen en de mogelijke gevaren begrepen hebben.  

• Het product mag niet geplaatst worden op een afstand van minder dan 1 
meter tov meubels,  zonneschermen en ander vlambaar materiaal 

• Het product moet worden aangesloten op een stopcontact geschikt voor 

gebruik buitenshuis .  
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BEWAAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE! 

RAAK HET PRODUCT NOOIT AAN MET NATTE HANDEN. DEK DE TERRASVER-

WARMER NOOI AF 

HET PRODUCT IS WARM—RAAK HET NIET AAN 
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Model 
Warmte 

lamp 
snoer 

Warmte 
capaciteit 

Dimensies  

(cm) 
gewicht 

Vermogen 
(W) 

IP rating 
Remote 
control 

JDB1500CL Carbon 

Donker 
grijs,  

1,9 m* 
5000 uur Ø 40*32 3,1 kg 1500 IP25 ja 

Specificaties 

* Maximale lengte dat is  dat is toegestaan volgens de Europese norm 

Voordelen van een Carbon warmte element 

Deze terrasverwarmer heeft een carbon warmte element dat zorgt voor een zachte en comfortabele 

warmte. Het element geeft zacht en aangenaam licht, in vergelijking met traditionele 

terrasverwarmer met een opvallende rode gloed 

 

Omschrijving van de terrasverwarming 

1. Warmte afgifte 

2. Indicator lamp/IR reciever voor de afstandsbediening 

3. AAN/UIT 

4. Aanpassingspunt voor snoer 

5. Herstelbaar snoer 

6. Karabijnhaak 

7. Output selector; 2 warmte instellingen: 

750W en 1500W 



Installatie 

•  Let bij het uitpakken van de terrasverwarmer op ontbrekende onderdelen en zorg dat deze niet 

defect of defect zijn. 

•  Houd de verpakking uit de buurt van kinderen, omdat dit gevaarlijk kan zijn. 

•  Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de nominale spanning op het typeplaatje.  

•  Demonteer geen onderdelen van de verwarming. 

•  Trek nooit aan de stroomkabel om de terrasverwarmer te verplaatsen. 

•  Zorg ervoor dat het plafond stevig en stevig is voordat u gaat boren of schroeven. 

•  Gebruik altijd de meegeleverde ophanging, draad en karabijnhaak bij het installeren van het 

product aan het plafond. Inspecteer het op beschadigingen en zorg ervoor dat het intact is. 

•  De terrasverwarmer moet zodanig worden geïnstalleerd dat hij op een afstand van minstens 1,8 

m van de vloer en 0,6 m van het plafond of de bovenbouw hangt (zie de illustratie hieronder). 

•  De terrasverwarmer moet op een afstand van ten minste 0,8 m van aangrenzende muren of 

andere objecten aan beide zijden worden geplaatst (zie de afbeelding hieronder). 

•  Er moet altijd een veiligheidsafstand van minstens 1,0 m onder de verwarming zijn. 

•   De verwarming moet op een geaard stopcontact worden aangesloten. 

•  Zet de terrasverwarmer niet aan voordat de installatie is voltooid. 
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Minimale afstanden 
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Hoe de terrasverwarmer te installeren?: 

 

Dit product moet buiten op een stevig en veilig plafond worden gemonteerd. Gebruik de meegeleverde 

ophanging om de terrasverwarmer aan het plafond te monteren. Bevestig de ophanging aan het plafond 

met behulp van de meegeleverde schroeven. Zorg ervoor dat de ophanging stevig is vastgemaakt voordat 

u de terrasverwarmer bevestigt door de karabijnhaak aan de ophanging te bevestigen. Zie de illustratie 

hieronder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de hoogte van de terrasverwarmer aan met de verstelbare draad. Om de hoogte aan te passen; 

gebruik een schroevendraaier om de twee schroeven los te maken die op de draad zijn aangesloten 

(instelpunt voor draad). Wanneer de schroeven loszitten, sleept u eenvoudig het uiteinde van de draad 

om de gewenste hoogte voor de terrasverwarmer te vinden. 

 

Tip! Het kan eenvoudiger zijn om de hoogte aan te passen wanneer de terrasverwarmer is 

geïnstalleerd en aan het plafond hangt. 
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Operatie 
 

Om de terrasverwarmer in te schakelen:  

1. Steek de stekker in een stopcontact 

2. Druk op I op de AAN / UIT-knop bovenaan de terrasverwarmer om de kachel in de stand-bymodus 

te zetten (groen licht) 

3. Druk 1 keer op de knop aan de achterkant van de terrasverwarmer voor 750W (oranje licht) en 2 

keer voor maximaal effect van 1500W (rood licht). 

Aandacht! Hou er abu rekening mee dat het carbon warmte element enige tijd 

nodig heeft om zijn maximale effect te bereiken. 

 

Zolang de verwarming in de stand-bymodus is gezet (groen licht), kunt u de draadloze 

afstandsbediening gebruiken om de terrasverwarmer AAN / UIT te zetten en de warmte aan te passen 

door het (watt) vermogen in te stellen op 2 verschillende niveaus; 750 W (oranje lampje) en 1500 W 

(rode lampje). Richt de afstandsbediening in de richting van het indicatielampje op de terrasverwarmer 

wanneer u deze gebruikt. Batterijtype: 2 st AAA, niet inbegrepen. 

Om de terrasverwarmer ui te schakelen:  

1. Druk op o op de AAN / UIT-knop boven op de terrasverwarmer of druk op UIT op de 

afstandsbediening 

2. Trek de stekker uit het stopcontact. 

 

 

 

 

 

 

 

Pijll naar boven Eén verwarmingsniveau hoger 

Down arrow Eén verwarmingsniveau hoger 

MAX 
De verwarmer gaat direct naar het 

hoogste verwarmingsniveau.  

AAN 
Om de heater aan te zetten: 

Druk op ON/OFF knop 

UIT 

Om de heater uit te zetten:  

Druk de ON/OFF knop:  de heater 

gaat naar de standby mode (groen 

licht).  

Battery type 2 x AAA, niet inclusief 
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Troubleshooting 
 

Controleer het volgende voordat u de onderstaande trouble shooting procedure doorloopt: 

1.   Controleer of er elektriciteit in de aansluiting zit.  

2.  Zorg ervoor dat het product in de standby-modus staat. Met andere woorden, de AAN / UIT-

schakelaar aan de bovenkant van de terrasverwarmer bevindt zich in positie I en het 

indicatielampje is groen. 

 

 

 

 

Fout Oorzaak Oplossing 

Het product genereert geen warmte 

en het lampje van de ontvanger 

reageert niet wanneer op een knop 

op de afstandsbediening wordt 

gedrukt 

De batterij is niet goed geplaatst in 

de afstandsbediening, lege batterij of 

defecte afstandsbediening 

Controleer of de batterij correct is geplaatst en 

zorg dat de batterij niet vlak staat. Probeer het 

apparaat handmatig   te bedienen. 

Als het probleem aanhoudt na de 

bovengenoemde correcties, neemt u contact 

op met Mill en vraagt u om een nieuwe 

afstandsbediening 

Het product genereert geen warmte, 

maar het ontvangende lampje 

reageert alsof de verwarming is 

ingeschakeld bij het indrukken van 

verschillende verwarmingsniveaus 

op de afstandsbediening. 

Defecte  warmtelamp  Breng het product terug naar de winkel waar u 

het gekocht heeft.  

Het product genereert geen warmte 

an de receiver indicator is niet aan  

Defect product  Zorg ervoor dat u items 1-2 hierboven hebt 

gecontroleerd. Als het probleem aanhoudt, is 

het product defect. Breng het product terug 

naar de dealer.  



Onderhoud 
Het onderhoud is eenvoudig en omvat geen demontage of bewegende delen. Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld en 

dat de verwarming koud is voordat u het product met een droge doek afveegt. Raak de verwarmingslamp niet aan met uw 

handen of met harde voorwerpen.  Gebruik geen schurende of bijtende middelen om de terrasverwarmer te wassen. 

Garantie 
De garantietermijn is 2 jaar. De kachel zal worden gerepareerd of vervangen in geval van een defect binnen deze periode. De 

garantie is van kracht wanneer de kachel volgens deze instructies is gebruikt en de klant een aankoopbewijs kan voorleggen. 

Als de kachel op wat voor manier dan ook niet goed werkt, neem dan contact op met de winkel waar deze is aangekocht. 

Afval Management 
Het symbool         geeft aan dat dit product moet worden gescheiden van huishoudelijk afval. Dit product moet worden afgel

  een recyclingdienst of in een container voor elektrische apparaten en uitrustingen. Dit om gezondheidsrisico's en 

milieuschade te vermijden. Lokale handelaren (of de milieudienst bij jou in de buurt) zijn volgens de wet verplicht om dit 

soort producten aan te nemen en te recyclen, als een manier om dit op een milieuvriendelijk manier te verwerken.  

 

Vermeld bij een klacht aub altijd het  serie nummer en voeg de originele aankoopbon toe.  

In geval van een klacht, vragen over het product of onderdelen neem contat op met uw dealer  

of Mill International AS 

 

 

 

Mill International AS 
Grini Næringspark 10 

1361 Østerås 

Tlf: +47 22 13 32 00 

 

                       facebook.com/millheat 

                    millheat.com 
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Viktig sikkerhetsinformasjon 
 

Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt 
når barn er tilstede. 

ADVARSEL! For å unngå elektrisk støt eller skader på grunn av varme, pass all-
tid på at støpselet er trukket ut før produktet flyttes eller rengjøres. 

• Les bruksanvisningen nøye 

• Produktet skal kun ment for utendørs bruk 

• Sørg for at produktet kobles til husets vanlige strømnett (230V) slik produk-
tets merke viser 

• Nye produkter vil avgi en egen lukt når den brukes  

• Sjekk at det ikke har falt rester (isopor/papp) fra innpakningen ned på 
varmerøret til produktet. Slike rester må fjernes for å unngå ubehagelig 
lukt 

• Unngå at produktet blir overopphetet – må ikke tildekkes 

• Skru alltid ovnen (Off) og dra ut kontakten når den ikke er I bruk over len-
gre tid 

• Vær spesielt oppmerksom hvis produktet er i bruk hvor barn, handi-
kappede eller eldre oppholder seg 

• Produktet må ikke monteres opp rett ”under” et elektrisk kontaktpunkt 

• Ledningen må ikke legges under tepper av noe slag. Påse at den ligger på 
en slik måte at ingen kan snuble I den 

• Produktet må ikke brukes hvis ledningen eller kontakten er skadet. Den må 
ikke brukes hvis den har falt i bakken (gulvet) eller er skadet på annen 
måte, slik at den ikke fungerer normalt 

• Hvis ledningen blir skadet må denne bli reparert av en fagperson for å un-
ngå farlige situasjoner 

• Unngå å bruke skjøteledning, da en slik ledning kan bli overopphetet og 
muligens starte en brann 

• Dekk aldri til luftinntakene på produktet. Unngå en mulig brann ved å 
sørge for at ovnens luftinntak ikke er sperret eller tildekket. Ovnen brukes I 
rom med vanlige rette gulv 

• Ovnen må ikke monteres rett ved brennbart materiale av noe slag da det 
alltid kan være en fare for brann 
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• Ovnen må ikke brukes I rom hvor det lagres bensin, maling eller andre let 
antennelige væsker som for eks. I en garasje 

• Produktet har en IP grad på IP25 

• Ikke berør varmerøret med bare fingrene. Hvis varmerøret berøres ved en 
feil, skal fingeravtrykk vaskes bort med en myk klut fuktet med rødsprit. 
Fingeravtrykkene etterlater seg fett som kan brenne seg fast. Dette 
forkorter varmerørets levetid 

• Kontroller at produktet er montert på en trygg måte, og sitter godt fast I 
taket 

• Ta aldri på produktet med våte hender.  

• Produktet blir varmt når det står på. Vær derfor oppmerksom slik at du un-
ngår å brenne eller svi huden din 

• Produktet må være skrudd av, kontakten tatt ut og ovnen være kald før det 
blir flyttet på 

• Unngå overbelastning på strømnettet (kursen) hvor produktet er tilkoblet. 
Ta hensyn hvis annen elektrisk apparatur er koblet til samme strømuttak 
eller kurs 

• Produktet kan ikke benyttes av barn under 8 år og personer med reduserte 
fysiske eller psykiske evner eller som mangler erfaring og kunnskap, om de 
ikke får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og 
forstår farene som er involvert. 

• Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke 
utføres av barn uten tilsyn 

• Barn under 3 år skal holdes unna produktet med mindre de har kontinu-
erlig tilsyn 

• Barn i alderen 3 til 8 år kan kun slå AV/PÅ produktet, forutsatt at produktet 
er montert slik monteringsanvisningen viser, og barna har fått instruksjon 
eller tilsyn vedrørende bruk av produktet på en sikker måte og forstår 
farene som er involvert 

• Terrassevarmeren må ikke plasseres I en avstand mindre enn 1 m fra 
møbler, markiser eller annet brennbart materiale  

• Produktet må være tilkoblet en stikkontakt som er godkjent for utendørs 
bruk  
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TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN! 

ALDRI BERØR MED VÅTE HENDER - ELLER DEKK TIL DIN TERRASSEVARMER 

PRODUKTET ER VARMT—IKKE RØR 
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Modell Varmerør Ledning 
Varmekapasit

et 

Dimensjoner  

(cm) 
Vekt Effekt (W) IP-grad 

Fjernkont
roll 

JDB1500CL Karbon 
Mørk grå 

1,9 m* 
5000 hours Ø 40*32 3,1 kg 1500 IP25 Yes 

Spesifikasjoner 

* Maksimum lengde som er tillatt i følge Europeisk standard 

Fordeler med karbon varmeelement 

Denne terrassevarmeren har et karbon varmeelement som avgir en skånsom og komfortabel varme. 

Dette elementet har et dempet og behagelig lys i motsetning til tradisjonelle terrassevarmere som 

ofte har et fremtredende glødende rødt lys.  

 

Beskrivelse av terrassevarmer 

1. Varmeutslipp 

2. Indikatorlys/IR mottaker for fjernkontroll  

3. PÅ/AV 

4. Justeringspunkt for vaier 

5. Justerbar vaier 

6. Karabinkrok 

7. Effektvelger; 2 effektnivåer: 750W og 

1500W 



Installasjon 

• Sjekk at terrassevarmeren er komplett, uten opplagte feil eller mangler når du pakker den ut 

• Hold emballasjen vekk fra barn, den kan være farlig 

• Kontroller at nettspenningen stemmer overens med merkespenningen på typeskiltet.  

• Ikke demonter noen deler av varmeren 

• Dra ikke i strømkabelen for å flytte terrassevarmeren 

•  Vær sikker på at taket er fast og solid før boring eller skruing. 

• Bruk alltid medfølgende oppheng, vaier og karabinkrok når du monterer produktet til taket. 

Sjekk at det ikke er noe skader på delene.  

• Terrassevarmeren bør installeres minst 1,8m fra bakken og 0,6 m fra tak eller overbygg 

(vennligst se illustrasjon under). 

• Terrassevarmeren bør plasseres minst 0,8 m fra tilstøtende vegger eller andre gjenstander på 

begge sider (vennligst se illustrasjon under) 

• Det bør alltid være minst 1,0 m sikkerhetsavstand under terrassevarmeren. 

• Terrassevarmeren må tilkobles jordet kontakt. 

• Sett ikke på terrassevarmeren før installasjonen er ferdig. 
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Minimumavstander 



NO         8                millheat.com 

Hvordan installere terrassevarmeren: 

 

Dette produktet må monteres til et solid og sikkert tak/overbygg utendørs. Bruk opphenget som 

medfølger produktet for å feste terrassevarmeren til taket. Fest opphenget til taket ved å skru inn 

medfølgende skruer. Vær sikker på at opphenget er festet godt før du henger opp terrassevarmeren ved 

hjelp av medfølgende karabinkrok som festes til opphenget. Vennligst se illustrasjon nedenfor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juster høyden på terrassevarmeren med den justerbare vaieren. For å justere høyden; bruk en 

skrutrekker for å løsne de to skruene som er plassert nederst på vaieren (justeringspunkt for vaier). Når 

skruene er løst opp kan du enkelt dra i enden av vaieren for å finne din ønskede høyde for 

terrassevarmeren.  

 

Tips! Det kan være enklere å justere høyden når terrassevarmeren er installert og henger 

fra taket. 
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Bruk 
 

For å skru på terrassevarmeren:  

1. Sett støpselet i en stikkontakt 

2. Trykk på I på AV/PÅ knappen på toppen av produktet for å sette produktet i standby modus (grønt 

lys) 

3. Trykk på knappen på baksiden av produktet 1 gang for 750W (oransje lys) og 2 ganger for maks 

effekt på 1500W (rødt lys).  

OBS! Vær oppmerksom på at det vil ta litt tid før karbon varmeelementet 

oppnår maks effekt 

 

Så lenge terrassevarmeren har blitt satt i standby modus (grønt lys), kan du bruke fjernkontrollen for å 

skru terrassevarmeren PÅ/AV og justere varmen ved å sette watt styrken til 2 ulike nivåer; 750W 

(oransje lys) og 1500W (rødt lys). Hold fjernkontrollen i retning mottakerlyset på terrassevarmeren når 

den er I bruk. Batteritype: 2 stk. AAA, medfølger ikke. 

 

For å skru av terrassevarmeren:  

1. Trykk inn o på AV/PÅ knappen på toppen av produktet eller trykk på OFF på fjernkontrollen.  

2. Dra støpselet ut av stikkontakten 

 

 

 

 

 

 

 

Pil opp Opp et varmenivå 

Pil ned Ned et varmenivå 

MAX 

Varmeren går direkte til høyeste 

varmenivå 

Indikatorlyset lyser RØDT 

On 
For å skru på produktet: 

Trykk en gang på ON/OFF knappen 

Off 

For å skru av produktet: 

Trykk en gang på ON/OFF knappen: 

Produktet er nå i standby modus 

(grønt lys).  

Batteritype 2 x AAA, medfølger ikke. 
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Feilsøking 
 

Før du går gjennom feilsøkingsskjema under, vennligst kontroller følgende: 

1. Sjekk om det er strøm i kontakten.  

2. Påse at produktet er satt i standby modus. Dette vil si at AV/PÅ bryter på toppen av produktet står i 

posisjon I. Man vil se at mottakerlyset lyser grønt. 

 

 

 

 

Feil Årsak Rettelse 

Produktet varmer ikke, og 

mottakerlyset reagerer ikke når man 

trykker på fjernkontrollen 

Batteri feil innsatt i fjernkontroll, flatt 

batteri eller defekt fjernkontroll 

Kontroller at batteri er korrekt innsatt, samt at 

batteriet ikke er flatt.  

Ved vedvarende problem etter nevnte rettelse, 

kontakt Mill for tilsendelse av ny fjernkontroll 

Produktet varmer ikke, men 

mottakerlyset reagerer som om 

varmeren skulle være på når man 

trykker på ulike varmenivå på 

fjernkontrollen 

Defekt varmerør Vennligst lever produktet tilbake til 

forhandleren. 

Produktet varmer ikke, og det er 

heller ikke lys i mottakerlyset 

Defekt produkt Påse at du har kontrollert punkt 1-2 over. Om 

problemet vedvarer er produktet defekt. Ta 

produktet tilbake til forhandler 



Vedlikehold 

Vedlikehold er enkelt, uten demontering eller bevegelige deler. Sørg for at strømmen er kuttet og 

varmeren er kald, før du tørker over den med en tørr klut. 

Ikke berør varmerøret med hendene eller harde gjenstander. 

Ikke bruk slipende eller etsende løsninger for å vaske terrassevaskeren. 

Garanti 

Garantien gjelder i 2 år. I denne tiden vil produktet bli reparert eller erstattet om feil skulle oppstå. 

Forutsetningen er at produktet er brukt i henhold til denne bruksanvisningen og fremlegging av 

kjøpskvittering. Skulle det oppstå feil med produktet, ta kontakt med butikken der den ble kjøpt eller 

med importøren. 

Avfallshåndtering 

Symbolet       angir at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å 

hindre mulig skade på miljø eller helse, må dette produktet leveres til resirkulering av elektrisk og 

elektronisk utstyr. Din lokale el. forretning eller miljøstasjon har en ordning for å ivareta en miljøriktig 

destruksjon og resirkulering av slike produkter. 

 

Ved reklamasjon må serienummer og original kvittering forelegges. 

Ved eventuell reklamasjon, spørsmål om produktet eller reservedeler, kontakt forhandler eller Mill 

International AS 

 

 

 

Mill International AS 
Grini Næringspark 10 

1361 Østerås 

Tlf: +47 22 13 32 00 

 

                       facebook.com/millheat 

                    millheat.com 
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