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GEBRUIKSAANWIJZING Terrasverwarming
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
• De gasflessen dienen volgens de op het betreffende gebied geldende voorschriften
gebruikt en bewaard te worden.
• Sla de gasfles niet binnen op.
• Gebruik enkel en alleen de bijgeleverde drukregelaar.
• Verplaats de terrasverwarmer niet, terwijl het in gebruik is.
• Verplaats de terrasverwarmer na uitschakeling pas, wanneer het afgekoeld is.
• Sluit de gaskraan op de gasfles en bij de regelaar, voordat de terrasverwarmer wordt
verplaats
• Tijdens het vervangen van de gasfles dienen alle veiligheidsvoorschriften opgevolgd te
worden, waarbij de aanwezigheid van een vrije vlam ten strengste verboden is.
• De flexibele gasslangen mogen niet blootgesteld worden aan draaibewegingen.
• Breng geen veranderingen aan de in- en uitlaatstukken van de terrasverwarmer.
• Raadpleeg in geval van slechte werking de technische servicedienst.
• Sluit de gaskraan op de gasfles en bij de regelaar, voordat de terrasverwarmer wordt
verplaats
• Tijdens het vervangen van de gasfles dienen alle veiligheidsvoorschriften opgevolgd te
worden, waarbij de aanwezigheid van een vrije vlam ten strengste verboden is.
• De flexibele gasslangen mogen niet blootgesteld worden aan draaibewegingen.
• De heater dient zodanig opgesteld te zijn dat brandgevaar uitgesloten is; de uitlaatopening
voor de hetelucht dient zich op minimaal 1 meter afstand van brandbare wanden of plafonds
te bevinden en mag in geen geval gericht zijn op de gasfles.
Maak uitsluitend gebruik van bijgeleverde gasslangen of originele onderdelen.
• De apparaten waarop deze handleiding betrekking op heeft zijn niet geschikt voor
huishoudelijk gebruik.
• Zet het apparaat onmiddellijk uit en controleer het, als zich het volgende situatie voordoet;
- u ruikt gas en de brandervlammen zijn te geel aan de punten
- een temperatuur van minder dan 5 C beperkt de hittestroom en het apparaat zal niet goed
werken
- het apparaat begint tijdens het gebruik plopgeluiden te maken (een zacht plopgeluid is
normaal, wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld)
• kinderen en volwassen moeten worden gewezen op de risico’s van de hete oppervlakten
en moeten afstand houden om verbrandingen of het in brand vliegen van
kleding te voorkomen.
Installatie
• Verbind de gastoevoerslang met de drukregelaar op de gasfles.
• Draai waar nodig alle aansluitingen stevig aan met een sleutel.
• Draai de kraan op de fles open en controleer de slang en de fittings op eventuele lekkage
met behulp van schuim.
MAAK NOOIT GEBRUIK VAN EEN OPEN VLAM.
• Voor gebruik en na elke vervanging van de gasfles moet voor ontsteking alle lucht uit de
gastoevoersysteem worden verdreven! Om dit te doen, draait u de regelknop linksom
naar de waakvlamstand. Druk de knop in en houd hem 1 minuut vast, voordat de verwarmer
te ontsteken.
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Waakvlam ontsteken:
• Controleer voor gebruik alle aansluitingen
• Draai de gastoevoer open
• Druk de regelknop in en draai hem linksom naar de PILOT stand.
• Houd de knop ingedrukt en druk op de IGNITION knop (de piezo-elektrische knop) een aantal
keren in totdat de waakvlam ontsteekt. Hou de knop 10 sec. in totdat de waakvlam brandt
wanneer de knop losgelaten wordt.
• Als de waakvlam niet ontsteekt, druk de knop in en draai deze naar OFF en herhaal.
• Als om wat voor reden de IGNITION knop geen vonk geeft, kunt u de verwarmer starten door
het gebruik van een lange lucifer. Steek deze door het gat onder de waakvlam
van de brander en houd tegelijkertijd de PILOT knop ingedrukt.
Terrasverwarmer ontsteken
• De waakvlam moet aan zijn en de knop op PILOT staan.
• Houd de knop ingedrukt en draai deze tegen de klok in naar HIGH
• Wanneer de terrasverwarmer brandt, draai de knop met de klok mee van HIGH naar LOW zoals
gewenst
• Kort nadat de verwarmer ontstoken is, kan de brander lawaaierig zijn. Om excessief geluid te
voorkomen, draait u de regelknop naar een lager verwarmingsniveau.
Uitschakelen
• Houd de regelknop ingedrukt & draai de knop rechtsom naar “OFF”
• Sluit na gebruik de kraan van de gasfles en de regelaar
• Wacht minstens 5 min alvorens de verwarmer opnieuw te ontsteken.
• Herhaal de stappen van het ontsteken.
Belangrijke veiligheidsregels:
• het apparaat in bestemd voor buiten gebruik of in goed geventileerde ruimtes.
• In een goed geventileerde ruimte moet minimaal 25% van de omvang open zijn. Het gebruik
van dit apparaat in gesloten ruimtes kan gevaarlijk zijn en is VERBODEN!
• kinderen en volwassen moeten worden gewezen op de risico’s van de hete oppervlakten en
moeten afstand houden om verbrandingen of het in brand vliegen van kleding te voorkomen.
• Hang nooit kleren of andere brandbare dingen aan de verwarmer.
Onderhoud
• Reparatie – of onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend uitgevoerd worden door
deskundig personeel.

H. Kamerlingh Onnesweg 7A, 2408 AX Alphen aan den Rijn, Tel.: 06-13138400, 0172 – 421 621
Internet: www.drproducties.nl, E-mail: info@drproducties.nl,
BTW.NR.: NL183384763B01, KVKNR 27360054, ABN AMRO 45.25.78.892
IBAN NL97ABNA0452578892, BIC ABNANL2A

