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F o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  i s  o n l y  f o r  E U - m e m b e r  s t a t e s : 
 

The use of this symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By 
ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative            
consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by  
inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of 
this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the 
shop where you purchased the product. 

B a h a m a  C o m p o n e n t  P a r t s  D i a g r a m  



 
























 





 
 








Spectrum House, Unit 1, Ridgacre Road, West Bromwich, 

West Midlands, B71 1BW, England. 

Tel: +44 (0)121 580 6200 - Fax: +44 (0)121 580 6222 

Email: quartzinfo@tansun.com - Website: www.tansun.com 

Svensk manual

Produkten överenstämmer med EU direktivet 2002/96/EC.
Den är försedd med en symbol i form av en överkorsad soptunna. Detta innebär att den inte får kastas i hus-
hållssoporna den dag den har tjänat ut utan den måste istället lämnas till ett uppsamlingsställe för kasserad, 
elektrisk och elektronisk utrustning. Ägaren ansvarar för att värmaren kasseras på ett korrrekt sätt när den inte 
ska användas mer. En annan hantering kan resultera i böter enligt gällande lagstiftning för sophantering.

En del av Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen (FTI)

Vårt företag är anslutet till REPA. Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt 
producentansvar för återvinning av förpackningar.
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TA N S U N  Q U A R T Z V Ä R M A R E



Caution 
 
When using Tansun electrical heaters, basic precautions should always be 
followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons,      
including the following: 
 
Read all instructions before using this heater. 
 

• Before using this appliance: 

      - Check that the voltage indicated on the type plate corresponds to the 
      mains supply voltage. 

      - Ensure that the heater has been securely fastened in its final mounting       
      position. 
 

• Do not locate the heater immediately below a socket outlet. 
 

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above 
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge if they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and         
understand the hazards involved. Children shall not play with the       
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by      
children without supervision. 

 

• Children of less than 3 years should be kept away unless continually 
supervised. 

 

• Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/
off the appliance provided that it has been placed or installed in its      
intended normal operating position and they have been given             
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way 
and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and 
less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or 
perform user maintenance. 

 

• CAUTION - Some parts of the product can become very hot and 
cause burns. Particular attention has been given where children 
and vulnerable people are present. 

 

• Remove the plug from the mains socket (or disconnect pole switch)  
during installation, cleaning and/or replacing the element and always 
ensure that the element is cool. 
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7. Remove the two screws as highlighted on in Fig. 5 to take out the side reflector bracket and reflector assembly that 
allows access the emitter holding clip. Repeat at opposite end of emitter. 

8. Where the emitter wires are fed through the gasket into the terminal box (Fig. 5), gently pull the emitter wires through 
the body of the heater so the wires exit the terminal box. 

9. At the opposite end of the emitter, the wire will be clearly visible in the emitter wire tube so gently pull the wire (Fig. 6) 
out of the tube until it is free. 
 
 
10. One at a time pull the spring clips back in the direction shown in Fig. 7 and lift up the ceramic caps of the emitter to 
remove it from the heater. 
 
 
11. The emitter should now be removed from the heater. Refit the new emitter in reverse order ensuring the ceramic 
caps are correctly seated in the emitter holders, no wires are trapped and all screws are fully tightened. 
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Fig. 6 Fig. 7 

Fig. 5 

VARNING

Vid användning av Tansuns elektriska värmare, bör grundläggande försik-
tighetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar 
och personskador.

Läs alla anvisningar innan du använder värmaren.

•  Innan du använder den här apparaten:

 - Kontrollera att den spänning som anges på typskylten överensstämmer 
med nätspänningen.

 - Se till att värmaren har blivit riktigt monterad.

•  Placera inte värmaren omedelbart under ett vägguttag.

•  Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer 
som har nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och 
kunskap, om de övervakas eller får instruktioner angående användning 
av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska inte leka 
med apparaten. Rengöring och underhåll får inte göras av barn utan 
tillsyn.

•  Barn under 3 år bör ständigt övervakas i närheten av värmaren.

•  Barn mellan 3 år och 8 år får endast slå på/stänga av apparaten, för-
utsatt att den har placerats eller installerats i normalt driftsläge. De ska 
övervakas eller få instruktioner angående användning av apparaten på 
ett säkert sätt och förstå de risker som är involverade. Barn mellan 3 och 
8 år får inte koppla in, reglera eller rengöra apparaten eller utföra någon 
form av underhåll.

•  VARNING - Vissa delar av produkten kan bli mycket varma och orsaka 
brännskador. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de tillfällen där barn 
och utsatta människor är närvarande.

•  Dra ur kontakten ur vägguttaget (eller koppla bort strömmen) under  
installation, rengöring och/eller byte av elementet och se alltid till att  
elementet är kallt.

7. Ta bort de två skruvarna som markeras i fig. 5 för att ta ut sidoreflektornas fäste och aggregatet så att du kommer åt 
clipsen som håller emmittern. Upprepa vid motsatta änden.

9. Vid den motsatta änden av sändaren, kommer sladden att bli tydlig i emitterröret så dra försiktigt sladden (bild 6) ut 
ur röret tills den är fri.

10. Dra fjäderklämmorna tillbaka en i taget, i den riktning som visas i fig. 7 och lyft upp de keramiska locken på emit-
tern för att ta bort den från värmaren.

11. Emittern kan nu tas bort från aggregatet. Montera den nya emittern i omvänd ordning se till de keramiska locken 
sitter korrekt i emitterhållarna, att inga sladdar är klämda och att alla skruvar är helt åtdragna.

8. Emittersladdarna matas genom packningen i uttagslådan (fig. 5), dra dem försiktigt genom värmaren så att trådarna 
avslutas i anslutningslådan.



4. Disconnect the emitter from the connector blocks by unscrewing the screws highlighted above in Fig. 2. 
 
 
5. Unscrew the four screws (see Fig. 3) from the end casing and remove from the heater body. Repeat at opposite end. 
 
 
6. Slide out the side covers from both ends and slide out the guard from either end as shown in Fig. 4. 

R e p l a c i n g  t h e  E m i t t e r  
 

If you are in any doubt about following the procedure below, please contact us for technical assistance. The 
mains power should be disconnected before any attempts are made to replace the emitter. The following should 
be carried out with compliance to the latest electrical regulations. Please read the notes on the previous page 
with regards to handling and buying a replacement emitter before proceeding. We also recommend you read 
through the procedure and refer to the parts diagram on the back page of this manual before commencing 
work. 
 
 
1. Ensure the heater and emitter are cool and the power supply is disconnected by removing the plug from the socket 
outlet. 
 
 
2. Providing there is reasonable access and you are standing on a safe and stable platform, the emitter can be replaced 
with the heater still mounted. Otherwise, remove the heater from its mounting and work on a safe, flat surface. 
 
 
3. Remove the screws from the terminal box (Fig. 1) and lift off the cover. 
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Fig. 4 Fig. 3 

Fig. 2 

Fig. 1 

• Do not use an extension cord with this product because the extension 
cord may overheat and cause a risk of fire. 

 

• Keep the mains supply cord away from the body of the heater which will 
get hot during use. 

 

• Arrange the mains supply cord so it cannot be tripped over or damaged. 
 

• Do not cover or obstruct the heater while it is in use. 
 

• Do not insert any object through any slot or opening in the heater. 
 

• Do not use if a guard is not present. 
 

• Do not install less than the minimum mounting distance from the floor. 
 

• WARNING: This heater is not equipped with a device to control the 
room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are        
occupied by persons not capable of leaving the room on their own, 
unless constant supervision is provided. 

 

• Do not touch the heater when it is turned on, as the body gets hot. 
 

• Do not use the heater in a bathroom, laundry areas and similar        
locations. Never locate the heater where it may  fall into a bathtub or 
other water container. 

 

• Do not use in explosive atmospheres. 
 

• A heater has hot parts inside. Do not use it in areas where petrol, paint, 
or flammable liquids are used or stored. 

 

• WARNING: This appliance must be connected to a supply that is 
earthed! 

 

IMPORTANT -  

S AVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE 

Risk of Fire 
 
Keep combustible materials such as furniture, papers, clothes and curtains 
at least 1.8m (6 feet) from the front of the heater and away from the sides 
and rear. If the heater is to be used outside, we recommend that a        
waterproof or indoor socket outlet is used. 

3 

•  Använd inte en förlängningssladd till denna produkt eftersom förlängnings-
sladden kan överhettas och orsaka brand .

•  Sätt strömsladden en bit från värmarna eftersom de kan bli heta.

•  Placera elsladden så att ingen kan snubbla över eller förstöra den.

•  Täck inte över eller blockera värmaren när den är i bruk .

•  För inte in något föremål genom någon öppning i värmaren.

•  Värmaren bör inte användas oövervakad.

•  Installera inte värmaren närmare än det minsta monteringsavståndet från 
golvet eller sidoväggen.

•  VARNING: Denna värmare är inte anpassad för att reglera rumstempera-
turen. Använd inte värmaren i små rum när personer är där som inte kan 
lämna rummet på egen hand, om du inte övervakar den konstant.

•  Använd inte värmaren i badrum, tvättstuga eller liknande platser. Placera 
aldrig värmaren där den kan falla ner i ett badkar eller annan vatten- 
behållare.

•  En värmare har varma delar inuti. Använd den inte i områden där bensin, 
målarfärg, eller andra brandfarliga vätskor används eller  
lagras.

•  OBS: Värmaren måste anslutas till ett jordat uttag.

VIKTIGT! SPARA DEN HÄR VARNINGSTEXTEN.

Håll brännbara material såsom möbler, papper, kläder och gardiner på minst 1,8 m 
avstånd från aggregatet. Om värmaren ska användas utomhus, rekommenderar vi att 
ett vattentätt uttag eller ett inomhusuttag används.

Brandrisk

Byte av emitter 

Om du är osäker på att följa anvisningarna nedan, kontakta oss för att få hjälp. Huvudströmmen ska vara frånkopplad 
innan försök görs att ersätta glödlampan. Följande bör genomföras med iakttagande av senaste IEE-föreskrifter. Läs 
anvisningarna på föregående sida när det gäller att hantera och köpa nya glödlampor innan du fortsätter.

1.  Se till att värmaren, emittern och glödlampan är svala och att strömförsörjningen kopplas bort genom att ta bort 
kontakten ur vägguttaget.

2.  Förutsatt att det finns bra tillgänglighet och att du står på en säker och stabil plats, kan emittern bytas när värma-
ren fortfarande är monterad. I annat fall, ta bort värmaren från sitt fäste och arbeta på en säker, plan yta.

3.  Skruva loss de fyra skruvarna (se figur. 1) från locket och ta loss det från värmaren. 

4. Lossa emittern från anslutningsblocken genom att lossa skruvarna som är markerade ovan i figur. 2.

5. Skruva loss de fyra skruvarna (se figur. 3) från locket och ta bort från värmaren Upprepa vid motsatta änden.

6. Dra ut ändhöljet från båda ändarna och dra ut skyddet från endera änden (Fig. 3 & 4 visar ändhölje och skydd 
för modeller med ljus).



I n t r o d u c t i o n 
 

The Bahama heater produces radiant heat like the sun, warming people and objects rather than the air in between. It is 
mounted on an adjustable bracket that allows the heat to be directed exactly where it is required. Its attractive, lightweight 
design means that it is effective yet unobtrusive. The Bahama is designed for indoor and outdoor use so is therefore 
weatherproof. 
 
Please read the following instructions carefully before use. The safety of this heater is guaranteed only by its 
correct usage in accordance with these instructions, therefore it is recommended that they are retained for future 
reference. 

S p e c i f i c a t i o n  
T a b l e  1 .  U K  a n d  E u r o p e a n  H e a t e r s  

 Voltage Total Current Min. height Min. dist. Min. dist. Dimensions Weight Ingress 
Model (V) Power (A) from floor from ceiling from side W x H x D (kg) Protection 

  (W)  (m) (m) wall (m) (mm)  (IP) 
Rio 315 230 1500 6.5 2.0 0.3 1.0 560 x 112 x 160 2.8 IP55 

Use MCB Type 3 or C. 
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I n s t a l l a t i o n  
 

The Bahama heater is fitted with a supply cord and a moulded plug, therefore it is unnecessary to open the terminal box 
in order to carry out normal installation of this product and should not be interfered with. 

 

 We recommend using a RCD where applicable. 

 

 Please observe the minimum safe distance between the heater body and any inflammable surfaces. 

 

 If the supply cord becomes damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similar qualified 
person in order to avoid a hazard. 

 

 When the electrical connection is outside, it is recommended that a waterproof socket is used for the connection. 
Otherwise, the plug should be connected to a socket indoors. 

 

 If in any doubt, please contact a suitably qualified electrician. 

M o u n t i n g 
 

 The Bahama heater can be mounted in a horizontal (Fig. A) or angled  
manner (Fig. B). 

       
 When mounting the Bahama heater in a horizontal manner, do not        

position the heater at an angle more than 90° and less than 30° from the 
mounting  surface as shown in Fig. A. 

 

 When mounting the Bahama heater in an angled manner, ensure to leave 
a gap between the heater and mounting surface (See Fig. B - DIM A). The 
heater should always be angled downwards when mounting this way with 
the terminal box at the bottom of the heater - see Fig. B. Do not position 
the heater at an angle more than 45° and less than 30° to the  horizontal 
as shown. 

 

 Always allow the heater to cool before attempting to reposition/move. 
Never attempt to move the heater while it is switched on! 

 

continued... 
HORIZONTAL MOUNTING 

Fig. A 

30° MIN. 

90° MAX. 
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 Observe the minimum safe distance between the heater body and          
inflammable surfaces and objects when mounting. 

 

 Please refer to Table 1 for the recommended positioning of the 
heater. Do not install the heater in a corner! 

 

 Do not mount the heater on plastic soffits and fascia boards and 
ensure the mounting surface will suitably withstand the radiant heat 
from the heater body. 

 

 Keep out of the reach of children. 

 
 
1. Securely fasten the Bahama bracket to the mounting surface using 
the fixing holes in the bracket. Please refer to Table 1 for                 
recommended positioning of the heater. 
 
 
2. Fix in the required angular position by tightening the fixing bolt on 
the bracket at the rear of the heater (Fig. C). 
 
 
3. Secure the supply cord to the mounting surface with a suitable clip 
so the cord is directed away from the heater and is not resting on the 
body or obstructing the air-vents. 
 
Always isolate the heater from the mains supply when adjusting 
the angular position. 

M a i n t e n a n c e  
 

In the event of heater failure, or for spare parts or advice, please contact Tansun Limited in the first instance. 
 
 Disconnect from the mains before commencing any maintenance procedure including cleaning. 
 
 To ensure optimum heat effectiveness, it is recommended that that the guard and emitter are removed and the reflector 

is wiped with a lint-free cloth before reassembling should the reflector show considerable signs of dust or dirt. 

ANGLED MOUNTING 
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H a n d l i n g  t h e  R e p l a c e m e n t  E m i t t e r  
 

Your new emitter should not be handled with bare hands. Remove finger marks with a soft cloth and  
methylated spirits or rubbing alcohol. Finger marks will burn into the emitters quartz glass causing     
premature failure. 

Y o u r  R e p l a c e m e n t  E m i t t e r  
 

It is very important that your replacement emitter is exactly the same as the one it was supplied with. Failure to fit the 
exact same type could cause the heater to fail or even become dangerous especially when used in an outdoor            
environment. Please contact Tansun Limited to purchase your replacement emitter and state the model number of the 
heater you wish to fit the emitter to. 

Fig. B 

Fig. C 

30° MIN. 

45° MAX. 
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Installation
Värmaren är utrustad med en strömsladd och en gjuten kontakt, därför är det inte nödvändigt att ta bort anslutnings-
lådan för att utföra en normal installation av denna modell.

•  Vi rekommenderar att man använder RCD.

•  Beakta minsta säkerhetsavstånd, mellan värmaren och brandfarliga ytor och föremål, vid montering. 

•  Om den medföljande sladden är skadad, måste den bytas av en fackman eller en person med samma kvalifikatio-
ner. 

•  När den elektriska anslutningen är utomhus, rekommenderas att ett vattentätt uttag används för anslutningen. An-
nars bör kontakten anslutas till ett uttag inomhus.

•  Om du är osäker, kontakta en behörig elektriker.

•  OBS! Värmaren måste kopplas in i ett jordat uttag.

•  Installationen måste göras i enlighet med de senaste I.E.E bestämmelserna.

Introduktion
Bahama Quartz halogenvärmare producerar strålningsvärme precis som solen, för att värma människor 
och föremål och inte luften emellan, den ger en form av värme som inte kan blåsa bort. Värmarna är 
monterade på justerbara fästen som gör att värmen kan riktas exakt dit den behövs. Den attraktiva desig-
nen gör att den är effektiv men ändå diskret. Värmaren är väderbeständig och avsedd för inomhus- och 
utomhusbruk.

Läs varningstext och instruktioner noga före användning. Säkerheten för denna värmare garanteras 
endast genom rätt användning i enlighet med dessa instruktioner, därför rekommenderar vi att de 
behålls som framtida referens.

Specification

Modell Spänning Effekt Ström Min avst  
fr golv

Min avst 
fr tak

Min avst fr 
sidovägg

Storlek
LxHxD (mm) Vikt IP-klass

106009 230V 1500W 6.5A 2.0 0.3 1.0 560 x 112 x 160 2.8kg IP55

Montering
•  Bahamavärmaren kan monteras i horisontellt (Fig. A) eller i vinklat läge  

(Bild B).

•  Vid montering av Bahamavärmaren horisontellt, placera inte värmaren i 
en vinkel över 90° och mindre än 30° från monteringsytan. (se figur. A.)

•  Vid montering av Bahamavärmare i ett vinklat läge, se till att lämna 
ett mellanrum mellan värmaren och monteringsytan (se fig. B - DIM 
A). Värmaren ska alltid vinklas nedåt vid montering på detta sätt, med 
anslutningslådan längst ner (se bild. B.) Placera inte värmaren i en vinkel 
över 45° och mindre än 30° mot horisontalplanet, enligt bilden.

•  Låt alltid värmaren svalna innan du försöker flytta den. Försök aldrig att 
flytta värmaren när den är påslagen!

GOLV

HORIZONTELL MONTERING

Hantering av emittern 

Din nya emitter bör inte hanteras med bara händer. 
Ta bort fingeravtryck med en mjuk trasa och rödsprit eller tvättsprit. Fingeravtryck kan bränna in i 
kvartsglaset orsaka det att går sönder i förtid.

Utbyte av emitter (värmerör)

Det är viktigt att din nya emitter är exakt densamma som den som sitter i. En annan sorts emitter kan leda till att  
värmaren går sönder eller blir farlig, speciellt när den används utomhus. 
Vänligen kontakta Acreto för att köpa en utbyteslampa, ange då modellnumret på värmaren som du vill montera  
lampan i.

Underhåll

I händelse av värmare fel kontakta återförsäljaren eller säljaren i första hand. För reservdelar eller support, kontakta 
Acreto 031-3000500.

•  Koppla från strömmen genom att ta ur kontakten ur vägguttaget innan du gör något underhåll inklusive rengöring.

•  För att få optimal värmeeffekt, rekommenderas att reflektorn hålls ren. Om reflektorn blir smutsig, bör det främre 
säkerhetsskyddet tas bort och reflektorn torkas av med en luddfri trasa.

•  Beakta minsta säkerhetsavstånd, mellan värmaren och brandfar-
liga ytor och föremål, vid montering.

•  Se tabell 1 för rekommenderad placering av värmaren.  
Installera inte den här värmaren i ett hörn.

•  Montera inte värmaren på undertak eller kanter av plast  
och se till att monteringsytan på lämpligt sätt kan motstå strål-
ningsvärmen från värmaren. 

•  Förvaras utom räckhåll för barn

1.  Fäst Bahamavärmaren till monteringsytan med hjälp av fästhålen i 
fästet. Se tabell 1 för rekommenderad placering av värmaren.

2.  Fäst i önskad vinkelläge genom att dra åt fästbulten på fästet på 
baksidan av värmaren (bild C).

3.  Fäst sladden så att den inte ligger emot värmaren eller blockerar luft-
ventilerna.

Koppla alltid ur värmaren från elnätet vid justering av vinkelläge.

VINKELMONTERING


