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Handleiding loungeheater
(English instruction manual available at www.davidvanschie.com)
Let op:
- Gebruik alleen bijgeleverde gasdrukregelaar
- Alleen geschikt voor propaangas
- Niet geschikt voor gesloten ruimtes
- Gasflessen tijdens gebruik en opslag altijd rechtop zetten; ook lege gasflessen
- Sommige delen van het apparaat worden heet
- Sluit na gebruik of bij calamiteiten altijd direct de kraan van de gasfles
Aansluiten/montage:
- Bevestig de gasdrukregelaar op de gasfles; tussen de gasfles en gasdrukregelaar moet een
rubber afdichtingsring zitten (let op: links schroefdraad)
- Plaats de gasfles onderin de terrasverwarmer
Ontsteken terrasverwarmer:
- Kraan van de gasfles openen
- Regelknop in OFF-stand indrukken
- Ingedrukt naar links draaien, naar PILOT, na 60 seconden stroomt gas toe
- Blijf de regelknop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de waakvlam brandt
- Nog 30 seconden ingedrukt houden om thermokoppel te activeren, waarna waakvlam blijft branden
- Als de waakvlam niet ontsteekt, druk de regelknop in en draai deze naar OFF-stand en
handeling herhalen
- Als de waakvlam brandt, draai de regelknop zachtjes ingedrukt naar LOW
- Als de terrasverwarmer brandt, is de warmte regelbaar tussen HIGH en LOW met de regelknop
Uitzetten/demontage:
- Draai de regelknop naar PILOT, indrukken en draai naar OFF
- Sluit de kraan van de gasfles
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het verplaatst

Technische gegevens
artikel:
land:
belasting:
category:
verbruik:
inrichting:
producent:

CE 0063 / 18
lounge heater 272411
nl
(Hs) 12,5 kW
I 3P
900 g/h
G31 - 50 mbar
Hendi, Steenoven, 3911 TX, Rhenen, NL

