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Vi takker for at du kjøpte en av våre produkter, og vi ber deg om å lese denne bruksanvisningen. 

Her finner du all nødvendig informasjon for riktig bruk av maskinen du kjøpte. Vennligst følg nøye 

varslene i disse instruksjonene. I tillegg oppbevar denne håndboken på et passende sted slik at 

den vil bli godt oppbevart. Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel, eller ytterligere 

forpliktelser, for å legge til endringer og forbedringer av instruksjonene som allerede er levert. Re-

produksjon eller oversettelse av deler av denne håndboken uten skriftlig varsel fra eieren og tilhø-

rende godkjenning fra vårt firma er forbudt. 

Declaration of conformity 

Regulation (EU) 2016/426 
 

SKGItaliaS.p.A., gjennom sin juridiske representant, erklærer under eget ansvar at ANTARES utendørsvar-
merproduktet overholder bestemmelsene i: 

Regulation (EU) 2016/426. 

Harmoniserte standarder brukt under godkjennelsen av produktet er ::  

UNI EN 419-1:2009, UNI EN 437:2009, UNI EN 14543:2017 

Kontrollorgan:  

- KIWA CERMET ITALIA S.P.A. - Via Cadriano, 23 – 40057 Cadriano di Granarolo (BO) - NB 0476 

 
 

 

Gjennomført undersøkelsen i samsvar med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 av 9. mars 2016 

og utstedte sertifikatet nr. 0476CT2899 den 31/07/2018 
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Garanti/reklamasjon: 

 

Dette produktet er omfattes av Norsk kjøpslov og har 5 års reklamasjonsrett 

 Reklamasjonen  gjelder bare for utskifting av defekte deler. Reklamasjonen  er imidlertid utelukket der-

som utstyret er feilaktig brukt eller manipulert av personer som ikke er autorisert av oss, eller i alle tilfel-

ler ved hjelp av komponenter eller teknikker som ikke overholder kravene. 

file://///Server/Felles/Innkjøp/SKG%20Italia/Terrassevarmer%202018/inbox@skgitalia.com
file://///Server/Felles/Innkjøp/SKG%20Italia/Terrassevarmer%202018/skgitalia@legalmail.it


 

INSTRUKSJONS 
MANUAL 

Antares Terassevarmer 
 

 

Bruker og vedlikeholdsmanual   Page  3/14 

 

Innhold: 
DEL  1: GENEREL BESKRIVELSE OG OPERASJONER FOR BRUKERE 

 

1. INTRODUKSJON 

1.1 Generel informasjon -instruksjon 

1.2 Beskrivelse  av produktet 

1.3  Utpekt bruk 

1.4 Ikke tillatt bruk og generelle sikkerhetsadvarsler  

1,5   Risiko 

2. Teknisk data 

3. Generelle instruksjoner for bruk  

3.1 Skru på 

3.2 Skru av 

 

DEL  2: Bruk for installatører og vedlikeholdspersonell  

 

4. LEVERANSE , BRUK OG INSTALLASJON 

4.1 Leveranse og operasjon/bruk 

4.2 Installasjon 
 

5. GASS KOBLING 

5.1 Propan foryning 

5.2 Naturgass forsyning 
 

6. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING 

6.1 Bytte av batterier for tenning 

6.2 Sette ut av drift 
 

7. Driftsproblemer og feilsøking 

 

8. MERKING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUKSJONS 
MANUAL 

Antares Terassevarmer 
 

 

Bruker og vedlikeholdsmanual   Page  4/14 

DEL 1: GENERAL DESCRIPTION AND OPERATIONS FOR USERS 

1. INTRODUKSJON 

 

1.1  Generell informasjon og symboler 

Produsenten utarbeidet denne håndboken for å gi opplysninger som trengs for å bruke, skifte, installe-
re, vedlikeholde og avinstallere utstyret trygt. Brukere må bruke enheten til beregnet bruk og applika-
sjoner som identifisert  i denne håndboken. I tillegg til å gi veiledning om gode teknikker for installasjo-
nen, informasjonen må nøye leses og brukes riktig. Hvis du unnlater å følge denne informasjonen, kan 
det føre til risiko for helse og sikkerhet for mennesker, kjæledyr og eiendommer. 

 

Symboler har blitt brukt til å markere noen viktige deler av teksten eller å peke ut noen viktige spesifikasjo-
ner. 

 

SYMBOLER: 

Nedenfor er en kort beskrivelse av symbolene som brukes (symbolene som er oppført, er de mest brukte i 

dette heftet, de resterende symbolene er lett forståelige 
 

 
FARE: dette trekker oppmerksomheten på problemer som kan true folks sikkerhet i form av ulykker eller dødsrisiko 

 

FORSIKTIG: Dette gjør oppmerksomheten til situasjonen og problemene knyttet til effektiviteten til maskinen som ikke 
skader menneskers sikkerhet. 
 

 

FORBUD: Dette oppfordrer ikke til å utføre operasjonene som rapporteres, da maskinens effektivitets- / sikkerhetsnivå 
vil bli svekket. 

 

VARME OVERFLATER: Dette trekker oppmerksomheten mot tilstedeværelsen av overflater med høy temperatur som 
kan være farlig for mennesker, kjæledyr eller egenskaper som kommer i kontakt med dem eller som er plassert i nær-
heten. 

 

OM NØDVENDIG: Dette oppfordrer, hvis det oppstår problemer eller tekniske hendelser, å kontakte kvalifiserte perso-
ner. 
 

 
MILJØ: dette gjør oppmerksomheten om å respektere forskriftene mot miljøforurensning 

 

1.2 Beskrivelse av utstyret 

 

Utstyret består av en infrarød brenner, plassert inne i et metall chassis montert på veggen med en de-

dikert støtte. Inne i enheten er det: et batteri tenner og en gassventil. En gasslange, et termoelement 

og en tennkabel finnes inne i enheten 

 

1.3 Tilsiktet bruk: 

 

Enheten er kun beregnet til utendørs bruk, eller den kan brukes i et godt ventilert miljø, dvs. med minst 

25% av veggflatene som er åpne. Overflaten er summen av veggens overflater 

For riktig montasje, se kappitel 4,2 
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1.4  Ikke tillat bruk og sikkerhetsbeskrivelse  

 

NB I tilfelle driftsstøt eller tenningsfeil eller ved mistanke om dårlig forbrenning, kontakt alltid autoriser-
te service sentre 
• Bruk av denne ovnen i et lukket miljø er FARLIGT og FORBUDT. 
• Vennligst les instruksjonene før du bruker ovnen. Denne ovnen og propanflasken  må brukes i samsvar   
med gjeldende forskrifter 
• Husk at flasken må stå luftig 
• Ikke flytt ovnen mens det er i bruk 
• Hold disse instruksjonene for fremtidige konsultasjoner. 
• Koble ikke gassylinderen direkte til enheten uten regulator 
• Slanger og fleksible slanger må byttes iht gjeldene lovverk. Kontrollfrekvensen må være minst en gang i 
måneden og hver gang sylinderen endres. Hvis det oppstår sprekker eller annet slitasje, må slangen umid-
delbart erstattes med en ny av samme lengde og kvalitet 
• Etter bruk, og før du flytter ovnen, må du stenge gasstilførselen 
• Bruk kun sylindere og typer gass som er angitt i denne instruksjonen. 
• Ved sterk vind anbefales det ikke å bruke ovnen. 
• Ikke dekk ovnen når det er varmt. 
• Hold ovnen borte fra barn. 
• Ikke lagre gassflasken i solen 
• Ikke oppbevar gassflasken i kjeller eller loft 
• Oppbevar gassflasken vekk fra varmekilder. 
• Ovnen må ha minst 1m klaring fra tak og sidevegger. 
• Ingen gjenstand skal plasseres på en avstand mindre enn 1 m fra varmeren 
• Varmeoverføringsflatene og beskyttelsesgitteret når høye temperaturer. Oppbevar minimum avstand på 
1m fra disse overflatene under drift. 
• Når ovnen er installert, skal produktet være horisontalt på gulvet (se figur 1) 

 

   
Fig. 1  

 

•   Ikke stå foran varmeren under tennfasen, men stå på siden av tappeknappen 

•   Å åpne eller manipulere produktet er forbudt, reklamasjonsretten faller da bort  
 

 

Ikke plasser utstyret i nærheten av åpnr flammer eller annet. 

Ikke bruk det i områder som er utsatt for eksplosjonsfare eller 

brann   
Bruk alltid utstyret med tilstrekkelig lysforhold. Bruk kun i godt ventilerte områder. 

 
Ikke la utstyret være uten tilsyn eller i alle fall ta alle nødvendige forholdsregler slik at uved-
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kommende ikke kan bruke den. I tilfelle lekkasjer eller gass lukt, slå av varmeren og slå av 

gassforsyningen til utstyret 

 

Bruk og lagre ovnen på et  tørt sted, beskyttet mot  nedbør. Bruk av ovn er beregnet for en 

voksen og ansvarlig operatør 

 

1.5  Risiko 
• Feil installasjon eller vedlikehold. Følg instruksjonene i denne håndboken nøye 
• Gasslekkasje. Hvis tenneren er ute av batteriet, må du ikke fortsette å forsøke å teste den. Bytt ut 
batteriet og gjenta operasjonen. Hvis det er gass lukt mens utstyret fungerer, slå av det, slå av tilførsels-
ledningen og ha en autorisert tekniker utføre en kontroll. 
• Høye temperaturer. Les denne håndboken nøye og følg sikkerhetsspjeldene fra de varmeoverførende 
flatene. 

 

2. Teknisk data 

 

Beskrivelse data 

Nominel innfyrt effekt [kW]/ forbruk • I3+ (G30/G31) 28-30/37 mbar: 5.0/ 0.36 [kg/h] 

• I3B/P (G30/G31) 30 mbar: 5.0/0.36 [kg/h] 

• I3B/P (G30/G31) 50 mbar:6.6/0.48 [kg/h] 

• I2H+, I2E+, I2E(G20) 20 mbar: 5.0/0.48 [m3/h] 

• I2E+ (G25) 25 mbar: 5.0/0.48[m3/h] 

• I2EK (G20/G25.3) 20/25mbar: 5.5/0.6 [m3/h] 

Maks fotavtrykk [mm] H 360, L 510, D 310 

Vekt[kg] 10.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUKSJONS 
MANUAL 

Antares Terassevarmer 
 

 

Bruker og vedlikeholdsmanual   Page  7/14 

 

3. Generelle krav for bruk 
 

3.1 Skru på 

• Skru av lokket på batteriet tennkammeret, plassert på høy-
re underdel av varmeren. Sett inn 1 AAA-batteri (ikke inklu-
dert) i den og stram godt hetten for å forhindre fuktighets-
inngang og batteriet korrosjon 
 • Kontroller at gassventilen er åpen. 
 • Stå sidelengs til varmeren, på siden av knotten, og ikke stå 
vendt mot skjermen. 
 • Trykk på ventilen for styrke/ regulering og samtidig roter 
den mot urviseren til på-stillingen (se figur 2).  
• Ved å trykke på knotten aktiveres gnisttenneren automa-
tisk. 

  

Fig. 2 

 

• Vent noen sekunder mens du trykker på knappen, til den øvre delen av strålingsflaten begynner å bli rød. 

Hvis brenneren slås av under denne operasjonen, gjentar du belysningen.  

• Slip reguleringsventilen/regulatoren.  

• Ved å fortsette å dreie knotten mot urviseren, vil knotten nå minimumsposisjon (se fig.2). 

• Reguler ønsket effekt på maksimal eller minimum ved å dreie (uten å trykke) knappen til tilsvarende posi-

sjon Unngå å holde bryterens indikator plassert mellom maksimal- og avkoblingsposisjonen (fig. 2 trykk på 

lukket) for å forhindre uønskede avstenging av ovn  

FORSIKTIG: Ved første igangkjøring og hver gang sylinderen skiftes, vil det være nødvendig å gjenta oppten-

ningsprosedyren flere ganger for å tømme luften tilstede inne i gasskretsen. 

3.2  Skru av 

 
Når enheten skal slås av, er det alltid tilrådelig å tømme 
gasskretsen. Følg denne prosedyren:  
• Slå av gassventilen på sylinderen eller på forsynings-
slangen (se figur 3)  
• Vent til varmeapparatet slås av (vanligvis etter ti sekun-
der)  
• Drei reguleringsknappen opp til bryterposisjonen (fig. 4 
stengt)  
Hvis brenneren ikke skal brukes i lange perioder, kobler 
du alltid av gassforsyningen og dekker produktet for å 
beskytte den fra eksterne miljø 

 
Fig. 3  
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                                    Fig. 4 

  

DEL  2: Bruk for installatører og vedlikeholdspersonell 
 

4. BEHANDLING, BRUK OG VEDLIKEHOLD 

4.1  Behandling og bruk 

 

    

    

Installatøren skal: 
- Fjern emballasjen, ikke kast den i omgivelsene 

 

Fortsett å  følg disse retningslinjene: 
- Sørg for at støtteflaten er stabil, horisontal og i stand til å bære vekten; 
- Kontroller at tilkoblingsstedet er egnet for vekten (som angitt i punkt 2 "Tekniske da-
ta") og det sikrer tilstrekkelig stabilitet; 
- Hold deg i riktig avstand under oppfestingen 
- Velg de riktige metodene for festing. 
- Bruk egnede sikkerhetsbeskyttelser, som for eksempel hansker og egnede vernesko 
for å unngå skader 

 

Husk å transporter produktet forsiktig 

 

4.2 Installasjon 

 

Kontroller at utstyret er i orden når man pakker det ut av esken, kontakt selger om 

annet er tilfellet 
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Montør må følge følgende instruksjon 

 
- Den valgte veggen skal kunne bære ovnens  vekt.  
- Bortsett fra veggen som enheten er montert på, må plassen være helt ledig innenfor en radius på 
1 m fra varmerens posisjon. Dette er også minimale klaring fra taket og sideveggene. 
 - Videre, hvis sidevegger, vegger og eventuelle omgivende gjenstander har større risiko for brenn-
barhet, skal minimumsavstanden økes  til 2m. Dette er også minimale klaring fra taket og sideveg-
gene. 
 

SKG ITALIA S.p.A. avslår ethvert ansvar i tilfelle slik godkjenning ikke overholdes. 
 
Varmeapparatet leveres med en monteringsplate som skal settes i en minimumshøyde på 1,7 m fra gulvet (se 
figur 5 nedenfor for dimensjoner). 
Til veggmontering av brenneren skal brukes 4 veggskruer med 8 mm diameter (ikke inkludert). 
Installatøren skal velge de riktige type skruene  i henhold til hvilken type vegg hvor varmeapparatet skal monte-
res på. 

 
                                                                                             Fig. 5                                                                
 

Varmeapparatet kan ha ± 30 ° horisontal orientering og fra 0 til 30 ° nedadgående helling. Reguleringen av var-
meleggerens helling og orientering må settes før du slår på utstyret. 
 

      
 

A 

B 

C 
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                                     Fig. 6                                                                                              Fig. 7  
 

For å rotere brenneren horisontalt, bruk passende verktøy for å løsne bolten vist på figur 7 pil A, og roter deret-
ter varmeren til ønsket posisjon og stram bolten slik at brenneren er i låst posisjon. 
For å tilte brenneren nedover, bruk passende verktøy for å løsne de to øvre boltene på braketten som i figur 6 
piler "B". Løsne deretter den nederste bolten som vist på figur 6, pil "C" og hell brenneren til ønsket posisjon. 
Deretter stram den nedre bolten først og deretter de to øvre, sørg for at brenneren er i stabil og blokkert stil-
ling. 
 
 

NB: Målinger har blitt utført i laboratoriet også for mindre avstander. En klaring på 0,6m må observeres for 
gjenstander som kan antennes eller bli skadet ved temperaturer under 100 ° C. 
 
 
 
 
 

5. Gasskobling 

 

 

Ved tilkobling til gassforsyningen må instruksjonene som følger nedenfor følges. SKG ITA-

LIA S.p.A. er ikke ansvarlig for feil installasjon. 

Slangen for tilkobling av flasken eller gassledning er ikke inkludert i det medfølgende settet, og det er ikke 
SKG Italia SpA ansvar. Derfor må du ha passende slanger, pakninger og beslag for utstyret, og de må være i 
samsvar med de lokale standarder  
 

5.1 Propan tilførsel 

 

Det nødvendige utstyret for tilkoblingen (ikke inkludert) er som følger: - BUTANE eller PROPANE gassflaske, 

minst en 10kg  bærbar flaske. - Gummi slange i henhold til UNI 7140: 2013 regulering, anbefalt lengde på 

1,5m, for gassapplikasjon, med trykkreduksjonsventil fra 30mbar PROPAN (for AT, DE og NL markeder, 

50mbar propan). Det anbefales en regulator med innløpsfilter (kontroller enhetens forbruk når du velger 

trykkreduksjonsventil) og slangebrudd- Spray eller flytende såpe eller andre lignende metoder for å kontrol-

lere gasslekkasje. 

 

 

a) Sett inn slangen i tilkoblingen som er montert på undersiden av brenneren, og fest 

den med en slangeklemme, pass på at du ikke roterer kontakten til 90 ° (se figur 8). 

Den fleksible gasslangen som forbinder sylinderen med enheten, skal ikke komme i 

kontakt med selve enheten 

 

Fig. 8 

b) Kontroller at plastforseglingen på gassflasken er intakt. (se figur 9)  

Fig. 9 
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c) For tilkobling av regulator , se brukerveiledning for regulator  

Fig. 10 

d) Se veiledning regulator for tilkobling mot flaske 
 

Fig. 11 

e) Se veiledning regulator for åpning av gasstilførsel (se Fig. 12)  

Fig. 12 

 

 

Kontroller at det ikke er gasslekkasje, og at alle tilkoblinger er lekkasjesikker. Bruk aldri åpne 

flammer til denne operasjonen, bruk heller skum- eller såpevannløsninger som er spesifikke 

for denne typen kontroller. 
 

                                                        

 

5.2 Naturgass tilførsel (Ikke tilgjengelig i Norge) 

 

- Denne løsningen krever slangeendringen som er tilveiebrakt for å påføre gummislangen for LPG, før du 
kobler enheten til hovedledningen. Det nødvendige utstyret for tilkoblingen (ikke inkludert) er som føl-
ger: - Metallslange i samsvar med UNI EN 14800: 2007 regulering, for gassapplikasjon (½ "G trådinnret-
ningsside) - Spray eller flytende skum eller andre lignende metoder for å kontrollere gasslekkasje.  

a)  Skru av slangens  ende fra ½ "G-tilkoblingen (nr. 24-tasten) (se figur 13)  

b)  Sett inn metall- eller gummitetningen i slangekontakten c) Skru metallslang-

en til bensintoget på brennersiden (½ "G-tråd) med riktig reaksjonsnøkkel for 

å forhindre at kontakten roterer 90 ° (se figur 14) 
 

c) Koble til andre enden av slangen til gasstilførselskoblingen 

 

 
 

 

Fig. 13 

Fig. 14 
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Kontroller at det ikke er gasslekkasje, og at alle tilkoblinger er lekkasjesikker. Bruk aldri åpne 

flammer til denne operasjonen, bruk heller skum- eller såpevannløsninger som er spesifikke 

for denne typen kontroller. 

 

6. Vedlikehold og rengjøring 

 

Disse operasjonene skal utføres utelukkende av kompetent teknisk personell etter instruks-

joner fra SKG ITALIA S.p.A. SKG Italia S.p.A. er ikke ansvarlig for feil utførelse av operasjone-

ne 

IKKE UTFØR ENHVER ENHETER MODIFIKASJONER: Det er farlig! Bruk bare originale reservede-
ler når en komponent må byttes ut 
 

Ikke utfør noen aktivitet mens maskinen er i drift, når den nettopp er slått av, eller når gass-

ventilen er åpen Ikke rengjør enheten med aggressive, slipende eller brannfarlige stoffer. Bruk 

en tørr, myk klut 

 

 

Ikke bruk gjenværende materiale i omgivelsene i løpet av operasjonen, men overholder be-

stemmelsene i gjeldende lovgivning 
 

 

 

Det anbefales å dekke til ovnen når det ikke er i bruk. Pass på at det har avkjølt seg til romtem-
peratur før du dekker det 
 

 

 Det er viktig å inspisere brenneren ofte fra nedre ele-
ment og sørg for at det ikke er noen hindringer i dyse-
området og i luftinntaket. 
Støv, spindelvev, insekter og annet, kan forstyrre enhe-
tens gode drift. 
I disse tilfellene er det nødvendig å gjennomføre grundi-
ge rengjøringsoperasjoner. 
 

 
 

6.1  Bytte av batteri for tenning  

• Skru av tennpluggen og fjern det utladede batteriet. 
• Sett inn 1 AAA 1,5 V batteri (ikke inkludert) med positiv klemme plassert inn-
over/først 
• Skru på hetten igjen, og sørg for å lukke batterirommet tett for å hindre fuktig-
het og batteriets korrosjon 
 
 

 

6.2 Sette ut av drift 

          

I tilfelle maskinen slås av/demonteres, må den overholde gjeldende lovgivning i landet 
der operasjonen foregår. 
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7. Problemer, årsaker og løsninger 
 

PROBLEM: Årsak: Løsning: Operatør: 

Ovnen starter ikke 

Ikke gass 
Pass på at slangen er tilkoblet og det er 
gass på flasken 

Bruker 

Ovnen er koblet feil Sjekk koblinger og regulator 
Kontakt kvalifisert per-
sonell 

Batteriene er ødelagt  Skift batteri Bruker 

Slangen er ikke 

tilkoblet  
Sjekk dyse og luftinntak på ovnen 

Om ikke trykkluft løser 

problemet, kontakt 

kvalifisert personell 

 

8. MARKINGS 
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