16 Paddestoel verwarming
Attentie veiligheidsvoorschriften
a. Altijd met zeepsop controleren of de gasverbindingen niet lekken; NOOIT met een vlam.
b. De paddenstoel verwarming alleen in geventileerde ruimtes gebruiken
c. Zorg ervoor dat er voldoende brandblusapparatuur binnen handbereik is
d. U dient de paddenstoel waterpas te plaatsen op een effen, stabiele en vaste ondergrond
e. Gebruik flessen propaangas
f. Zodra de paddenstoel in werking is, dient u alle brandbare materialen op minstens 100 cm afstand te
houden
g. Laat de paddenstoel in werking nooit alleen achter, blijf deze in het oog houden
h. Voorkom beschadigingen aan de gasaansluitingen en controleer deze regelmatig
i. Een paddenstoel in werking mag niet verplaatst worden. Indien dit wel nodig is dient u deze eerst uit te
schakelen alvorens te verplaatsen.
j. Herstel en onderhoudswerkzaamheden van de paddenstoel mag enkel en alleen gebeuren door hiertoe
opgeleide erkende vaklui.
k. In geval van storing dient u onmiddellijk het apparaat uit te schakelen en de gaskraan dicht te draaien
l. Het plaatsen van gasflessen is verboden in kelderruimtes, trappen, hallen (door)gangen van gebouwen.
WAAKVLAM ONTSTEKEN
 Controleer vóór gebruik alle aansluitingen.
 Draai de gastoevoer open.
 Druk de regelknop in en draai hem linksom naar de WAAKVLAM
stand. Zie foto.
 Houd de knop ingedrukt en druk de IGNITION knop een aantal keren
in totdat de waakvlam ontsteekt. Hou de knop 10 seconden 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.
TERRASVERWARMER ONTSTEKEN
 De waakvlam moet aan zijn en de knop op PILOT staan.
 Druk de knop 3 mm in en draai tegen de klok in naar HIGH.
 Wanneer de terrasverwarmer brandt, draai de knop met de klok
mee van HIGH naar LOW zoals gewenst.
PLAFOND 1 m
Buiten werking stellen
 Zet de bedieningsknop op stand 0 door met de wijzers van de klok mee te draaien.
 Sluit de gasfles af
OFF
WAND 1 m
Gemiddeld gasverbruik ca 1 kg per uur
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