Van Doorn Verhuur B.V.

Gebruiksaanwijzing Patioheater
-

Controleer of het apparaat compleet is. Het apparaat bestaat uit een zuil met branderkop en
een gasslang, een gasfles en een reflectorkap / warmteschild.

-

Gebruik voor dit apparaat enkel propaangas.
Plaats de reflector kap bovenop de branderkop en zet deze vast met de moeren.
Sluit de drukregelaar aan op de gasfles. Gebruik hiervoor een BACO sleutel. En draai de
gaskraan van de gasfles open. Laat het apparaat zo 1 minuut staan. Het systeem vult zich nu
met gas. (Controleer de afdichting/rubber ring op gaslekkage. Gebruik hiervoor een
zeepoplossing in water.)

Ontsteken:

-

Zet de controleknop op de zuil in de positie “PILOT”.

-

Zet vervolgens de controleknop in de stand “Lo” De heater gaat nu verwarmen. U kunt de
temperatuur nu regelen door de knop tussen positie “Lo” en “Hi” te zetten.

Houdt de controleknop ingedrukt gedurende 30 seconden.
Gedurende het indrukken van de controleknop verschillende keren op de ontstekingsknop
drukken tot de ontsteker het gas ontsteekt. Herhaal dit proces zonodig totdat de waakvlam
brandt. Houdt vervolgens de knop nog 30 seconden ingedrukt. Het thermokoppel wordt nu
warm. Zodra het thermokoppel warm is, blijft de heater vanzelf branden.

Uitzetten:

-

Zet de controleknop op de zuil in de positie “PILOT”.
Druk en draai de controleknop in de positie “OFF”.
Sluit de gasfles af met de gaskraan.

Na gebruik:

-

Controleer of de gaskraan van de gasfles goed dicht zit.
Koppel de drukregelaar van de gasfles af. Gebruik hiervoor een BACO sleutel.
Laat de patioheater verder afkoelen voordat u verder gaat met verplaatsen of demontage.
Haal de reflectorkap van de branderkop.

Belangrijk:

-

Gebruik enkel en alleen propaangas.

-

De luchtgaten van de beschermtank moeten geopend blijven.

-

Verplaats de heater nooit als deze aanstaat. Als u de heater wilt verplaatsen eerst uitzetten en
laten afkoelen.

-

Controleer het apparaat op werking direct na aflevering. Bij eventuele mankementen kunnen
we u dan tijdig bijstaan.

-

Mocht u ontverhoopt er niet uitkomen of treedt er een storing op tijdens gebruik, neem dan
gerust contact met ons op.

Gebruik de patioheater NOOIT in ondergrondse of slecht geventileerde ruimtes.
Plaats de patioheater op een minimum afstand van 60cm van muren, plafonds of kantzeilen.
En op een minimum afstand van glas / ramen.
Nooit roken tijdens het aan- of afkoppelen van de gasfles. Ook niet tijdens het ontsteken van
de heater.
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