
 Handleiding                        

terrasverwarmer gas  

Lees voor gebruik de onderstaande aanwijzingen. 

 

 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  

• De terrasverwarmer is bedoeld voor gebruik buitenshuis. 

 • De ventilatieopeningen in de gasflesbehuizing mogen nooit worden geblokkeerd. Houd ze ook vrij van 

vuil.  

• Voor het gebruik van gasflessen bestaan wettelijke voorschriften. Installeer en bewaar de gasfles 

conform deze voorschriften. Gebruik geen ander gas of andere lichtontvlambare vloeistof in de 

terrasverwarmer dan het door de fabrikant voorgeschreven propaan- of butaangas, in EEC-

goedgekeurde gascilinders met een veiligheidsventiel. Gebruik nooit een gasfles met een beschadigd 

oppervlak, ventiel, ring of bodem! 

 • Vervang de gasfles buitenshuis, en uit de buurt van vuur, vonken en andere ontstekingsbronnen. 

• Probeer op geen enkele wijze veranderingen aan het apparaat aan te brengen. Verkeerde installatie, 

onoordeelkundig gebruik, wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat kunnen schade of letsel 

veroorzaken. Fabrikant en importeur aanvaarden hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid! 

• Draai het ventiel van de gasfles onmiddellijk dicht als u de geur van gas waarneemt. Gas is 

lichtontvlambaar, explosief en zwaarder dan lucht, dus het blijft laag hangen. In zijn natuurlijke staat 

heeft propaangas geen geur; voor uw veiligheid is er een geur aan toegevoegd, te vergelijken met die 

van verrotte kool.  

 • Verplaats de terrasstraler niet terwijl hij in werking is. Draai de gasfles dicht voordat u het apparaat 

verplaatst en laat de terrasverwarmer eerst afkoelen.  

• Als de terrasverwarmer niet in gebruik is dient de gasfles dichtgedraaid te zijn en de bedieningsknop 

op UIT (OFF). 

 • Controleer regelmatig of de aansluitingen op de gasdrukregelaar passend en in goede conditie zijn.  

 • Zorg ervoor dat gasdrukregelaar en slang zich te allen tijde op een zodanige plaats bevinden dat er 

geen toevallige schade aan kan worden toegebracht en niemand erover kan struikelen. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

• Gebruik de terrasverwarmer uitsluitend voor het doel, waarvoor hij is ontworpen: het 

verwarmen van een terras of vergelijkbare ruimte. Dus niet om zalen, kassen, bars o.i.d. te 

verwarmen en niet voor het drogen van textiel of andere vochtige voorwerpen.  

• Houd ontvlambare materialen uit de buurt van de verwarmer.  

• De terrasverwarmer kan intense hitte voortbrengen. Stel mensen (i.h.b. kleine kinderen en ouderen) 

en dieren niet aan de directe hitte van de terrasverwarmer bloot. Pas ook op voor brandwonden en 

kledingschade!  

• Contact met vloeibaar gas kan bevriezingswonden veroorzaken.  

• Kinderen, handelingsonbekwamen, huisdieren enz. moeten goed in de gaten worden gehouden als ze 

zich in de buurt van de terrasstralen bevinden.  

• Bij stevige wind dienen er maatregelen te worden getroffen tegen omwaaien van de terrasstraler. 

 • Bij de volgende verschijnselen dient u de terrasverwarmer onmiddellijk uit te schakelen en na te 

(laten) kijken: 

  Als de verwarming niet heet genoeg wordt. 

  Als de brander ploppende geluiden maakt tijdens het gebruik (een zacht geluidje tijdens het doven is 

normaal). 

  Als de vlampunten extreem geel zijn en u gas ruikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


