
HAGE/TERRASSE TUR TILGJENGELIGE REFILL

MOT MYGG



1. Ta en Thermacell® 
matte ut av 
emballasjen.

2. “ON/OFF” bryter 
skal stå i ”OFF” 
posisjon. Skyv en 
matte inn under 
den sorte grillen. 

5. Sett “ON/OFF” bryter i “ON” posisjon;          
Gassen vil utløses.

6. Vent 5-10 sekunder før du trykker inn start- 
knappen 3-5 ganger raskt etter hverandre.

4. Skru gassbehold-
eren inn i apparatet. 
Gassbeholderen er 
riktig plassert når 
du har skrudd den 
med klokken, helt 
inn til den stopper. 
Sett lokket tilbake 
på plass.

     For å bytte matte, slå apparatet av og la det 
avkjøle seg før du skyver den brukte matten ut 
ved hjelp av en ny matte.

3. Fjern lokket til gasstilkoblingen på apparatet 
og fjern lokket på toppen av gassbeholderen.

                                           1. For å sette inn 
batteriet, skru ut to 
skruer bak på 
apparatet. (dette er 
hvor belteklipsen 
festes). Fjern 
dekselet. Ta ut den 
hvite 
batteriholderen. 

Sett inn et nytt batteri med + siden ned. Sett 
på dekselet og stram de to skruene.

2. LED lampen vil aktiveres når apparatet 
fungerer optimalt, dette kan ta noen 
minutter. Lyset vil slukke når matten ikke 
lenger varmes opp, noe som indikerer at 
apparatet trenger en omstart eller at 
gasspatronen eller batteriet må byttes ut.

3. Apparatet kan brukes uten LED lampen.

For å slå av apparatet, sett “ON/OFF” bryter i 
“OFF” posisjon. 

La apparatet avkjøle seg før det legges bort.

Dersom du ikke kan se at det gløder i vinduet:

3. Sjekk at det er gass igjen i beholderen. 
Dersom den er tom eller nesten tom, erstatt 
med en ny.

4. Kan fungere dårlig over 2000MOH.

Usikker på om apparatet fungerer?
5. Vindfulle forhold vil redusere effekten.
6. Sjekk matten. Den forandren farge fra blå til 

hvit når den er brukt opp. Se instruksjoner for 
å bytte matten.

7. Sjekk at det er gass igjen i beholderen. 
Dersom den er tom eller nesten tom, erstatt 
med ny.

 

1. Gjenta prosedyrene for å 
starte apparatet.

2. Dersom det fremdeles 
ikke gløder, sjekk at 
gassbeholderen er 
korrekt plassert

    (skru den ut og inn igjen) før du forsøker 
oppstart på nytt. Gløden skal være godt 
synlig. 

                     -apparatet
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SLIK KOMMER DU I GANG PROBLEMLØSNINGBRUK AV LED-LYS INDIKATOR


