GEBRUIKS AANWIJZING TERRASSTRALER PIRAMIDE
LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.
AANSLUITEN OP EEN GASFLES
• Vervang gasflessen alleen buiten of op een andere goed geventileerde
plaatsen, waar geen open vuur of andere ontstekingsbronnen aanwezig zijn
• De gasfles moet altijd rechtop staan.
• Sluit de regelknop van de verwarming door deze volledig met de klok mee te
draaien.
• Sluit de kraan van de gasfles en bevestig de gasdrukregelaar op de gasfles.
• Draai alle aansluitingen stevig aan met een sleutel waar nodig. De gasfles
moet op het voetstuk voor de gasfles staan.
• Verplaats dit apparaat niet, terwijl het in gebruik is.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSREGELS
Voor gebruik in de buitenlucht of op goed geventileerde plekken. Bij een goed
geventileerde locatie moet minimaal 25% van het oppervlak open zijn. Het
oppervlak is de som van het wandoppervlak. Het gebruik van dit apparaat in
afgesloten ruimtes kan gevaarlijk zijn en is VERBODEN.
Kinderen en volwassenen moeten zich bewust zijn van de hoge temperaturen
van de delen boven de kolom bij gebruik van de verwarming. Houd kinderen
nauwlettend in de gaten, als zij in de buurt zijn van de verwarming.
NOOIT zaken als kleding of andere ontvlambare voorwerpen aan of op deze verwarming hangen.
Gebruik deze verwarming NIET als deze niet volledig gemonteerd is inclusief de reflector.
Respecteer de minimale afstand tot ontvlambare materialen.
VOOR HET EERSTE GEBRUIK EN NA ELKE GASFLESVERVANGING MOET HET
GASTOEVOERSYSTEEM WORDEN ONTLUCHT! DIT DOET U DOOR DE REGELKNOP TEGEN
DE KLOK IN NAAR DE WAAKVLAMSTAND TE DRAAIEN. DRUK DE
KNOP IN EN HOUD DE KNOP 3 MINUTEN INGEDRUKT VOORDAT U
PROBEERT DE BRANDER AAN TE STEKEN.
DE WAAKVLAM ONTSTEKEN
• Controleer vóór elk gebruik alle aansluitingen.
• Schakel de hoofdgastoevoer in bij de bron.
• Druk de regelknop in en draai tegen de klok in naar
PILOT, zie foto rechts.
• Houd de knop ingedrukt, druk herhaaldelijk op IGNITION tot de
waakvlam brandt, houd de knop daarna nog 10 seconden ingedrukt tot de waakvlam blijft branden
na het loslaten van de knop.
• Als de waakvlam niet wil ontsteken of niet blijft branden, druk en draai de knop naar rechts naar
OFF en herhaal de bovenstaande stappen.
DE TERRASVERWARMING ONTSTEKEN
• De waakvlam moet branden en de knop moet in de stand PILOT staan.
• Houd de knop licht ingedrukt en draai tegen de klok in naar LOW.
• Als het rooster gloeit, draai de knop dan met de klok mee van Low naar HIGH indien gewenst.
Opmerking: De brander kan in het begin, na het inschakelen, veel geluid maken. Om excessief
geluid van de brander tegen te gaan, draai de regelknop naar de stand PILOT. Draai de knop
daarna naar de gewenste warmtestand.
OPNIEUW ONTSTEKEN
• Draai de regelknop naar OFF.
• Wacht voordat u probeert de waakvlam opnieuw te ontsteken minimaal 5 minuten om het gas te
laten vervliegen.
• Herhaal de stappen voor het ontsteken van de waakvlam.
DE VERWARMING UITSCHAKELEN
• Houd de knop ingedrukt & draai de knop met de klok mee naar 'OFF'
• Sluit de kraan van de gasfles of de regelaar na gebruik.
• Sluit de gasfles en laat dit apparaat afkoelen voor u het apparaat verplaatst.
Opmerking: het straalscherm kan na gebruik een beetje verkleuren, dit is normaal. Sluit de
regelaar na gebruik en laat het apparaat afkoelen voordat u het verplaatst.

NA GEBRUIK:
• Schakel de gasfles UIT als het apparaat niet wordt gebruikt.
• Draai de regelknop naar OFF.
• Koppel de gasfles los en berg deze buiten op op een veilige, goed geventileerde plek. NIET
opslaan op een plek met een temperatuur die hoger is dan 50°C.
PROBLEMEN OPLOSSEN
HET PROBLEEM:
OMSTANDIGHEID:
OPLOSSING:
Waakvlam ontsteekt niet
Kraan gasfles dicht
Open kraan
Verstopping in opening of
Reinig of vervang opening of
waakvlambuis
waakvlambuis
Lucht in gasleiding
Open gasleiding en ontlucht (druk
regelknop in) voor maximaal 1-2
minuten of tot u gas ruikt
Lage gasdruk
Gasfles bijna leeg of leeg
Ontsteker werkt niet
Gebruik een lucifer om de
waakvlam te ontsteken
Waakvlam blijft niet aan
Vuilafzetting rond waakvlam
Reinig vuil rond de waakvlam
Verbinding tussen gaskraan en
Draai verbinding aan en voor
waakvlam is los
lekkagetest uit
Defect thermokoppel
Thermokoppel dient vervangen te
worden (door verhuurder)
Brander ontsteekt niet
Gasdruk is laag
Vervang de gasfles
Verstopping in opening
Reinig verstopping
Regelknop staat niet in stand
Draai regelknop naar stand “ON"
"ON"
Vlam brander is klein
Gasdruk is laag
Vervang gasfles
Opmerking: gebruik de
Buitentemperatuur is hoger dan
Vervang gasfles
verwarming niet bij
5℃(40°F) en reservoir is minder
temperaturen lager dan
dan 25% vol
5℃(40°F)
Toevoerslang is gebogen of
Strek de slang uit en voer een
geknikt
lekkagetest uit op de slang
Regelknop is volledig ingesteld
Draai regelknop naar "OFF", laat de
op " ON"
verwarming afkoelen naar
kamertemperatuur en controleer
brander en openingen op
verstoppingen
Straler gloeit
Gasdruk is laag
Vervang gasfles
ongelijkmatig
Het voetstuk staat niet op een
Plaats verwarming op een vlakke
Opmerking: Onderste
vlakke ondergrond
ondergrond
2,5cm van straler gloeit
Verwarming staat niet waterpas
Plaats verwarming waterpas
normaal niet
Koolstofafzettingen
Vuil of laagje op reflector en
Reinig reflector en straler
straler
Dikke zwarte rook
Verstopping in brander
Draai regelknop naar "OFF", laat de
verwarming afkoelen naar
kamertemperatuur en verwijder de
verstopping en reinig de verbrander
aan de binnen- en buitenkant.
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