Lees altijd voor het gebruik de volgende
gebruiksaanwijzing:

GEBRUIKSAANWIJZING
TERRAS-HEATER

Uitschakeling van de brander

•
•

Til de ton zover omhoog totdat de uitvallende
steun aan een van de onderstelbuizen naar buiten
valt en laat de ton daarop rusten. Nu heeft u de
handen vrij om de gasfles met drukregelaar te
plaatsen en de slang aan te sluiten.
Let op!! Zie erop toe dat u de gasslang niet
verdraait.
Til de ton iets op zodat u de steun terug kunt
klappen en de ton kunt laten zakken.
Ontsteking van de brander

Draai de kraan op de gasfles open
Draai de regelknop naar de ontsteekstand
(kleine vlam en sterretje symbool) en druk de
knop geheel in en houd deze CIRCA een
minuut ingedrukt. Het gas heeft nu alle tijd
om door de slangen omhoog te komen en klik
vervolgens op de ontstekingsknop met de
rode ster. (Mocht dit niet werken dan kunt u
ook een lange lucifer gebruiken) Houd de
regelknop ingedrukt terwijl u de
ontstekingsknop los laat. Houd de regelknop
circa 20 sec. ingedrukt. Indien de brander is
ontstoken kunt u de knop loslaten en de
brander regelen. Als de brander voor de
eerste keer aangestoken wordt nadat de
gasfles gewisseld is, zal het aansteken wat
langer kunnen duren omdat eerst alle lucht uit
de slang moet.
• Draai de knop vervolgens in de gewenste
stand tussen het symbool ‘kleine vlam’ en
‘grote vlam’. Dit luistert nog al nauw, dus
•
•

doe dit met beleid zodat de regelknop
niet afbreekt

• Let op!! Pet, brander, rooster en
de buis tot aan het
luchtdoorlaatrooster zijn HEET!!!!

Draai de regelknop op de stand met het
sterretje (let op: de brander blijft “aan”!)
Draai de kraan op de gasfles dicht.

LET OP: DE BRANDER EN PET ZIJN
VAN METAAL EN BLIJVEN
GEDURENDE EEN LANGE TIJD
HEET, LAAT ALLES MINIMAAL
30 MINUTEN AFKOELEN!!
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