
	

	 	

DESIGN HEATER  
GEBRUIKSAANWIJZING 
 
 
WAARSCHUWING 

 Bij beschadiging van de glazen buis de heater niet gebruiken  
 Bij regen de heater niet gebruiken  
 Gasfles moet vastgebonden worden door 2 banden, de gasfles moet niet de zijpanelen raken  

    
VASTBINDEN GLASFLES 
Om te voorkomen dat de gasfles omvalt tegen de zijpanelen, terwijl u de heater verplaatst, dient de gasfles vastgebonden te worden door 2 banden. Wanneer de banden goed zijn aangelegd, zal 
deze de zijkanten niet raken. Echter indien u de heater een andere kant op kantelt, kan dit nog steeds gebeuren. Hieronder vindt u de juiste manier om de gasfles vast te zetten	 

INSTRUCTIES ELECTRISCH 

1. Controleer of de gas knop in de UIT-positie staat. Draai langzaam de gasfles open; 
2. Druk en draai de gas knop naar de ONTSTEEK-positie, druk op de ontsteker en houd de gas knop ingedrukt;  
3. Check of de waakvlam brandt, indien deze niet brandt draai de gas knop naar de UIT-positie en probeer het opnieuw. Het kan zijn dat er meerdere pogingen voor nodig zijn  
4. Als de waakvlam brandt, houdt de gas knop 15 seconden ingedrukt alvorens de gas knop naar de LAAG-positie  te draaien; 
5. Voor maximaal vermogen draai de gas knop naar HOOG; 
6. Draai de gas knop naar de UIT positie om de heater uit te zetten; 

INSTRUCTIES LUCIFER 

1. Controleer of de gas knop in de UIT- positie staat. Controleer of er geen lekkages zijn; 
2. Schroef het voorste rek los en verwijder zowel boven als beneden de extra bescherming;  
3. Zet de glazen buis voorzichtig in de linker achterhoek en laat de rubberen ring in het midden liggen;  
4. Draai langzaam de gas knop naar de ONTSTEEK positie, houd een lucifer bij de brander, houd de gas knop ingedrukt;  
5. Zodra de waakvlam aan is, zet de glazen buis voorzichtig terug. Zorg ervoor dat de rubberen ring in de glazen buis past; 
6. Zorg ervoor dat de bescherming weer op zijn plaats zit en schroef het rek vast. Draai de gas knop naar HOOG of LAAG voor een grote of kleine vlam;  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen- en opmerkingen  
We hebben voor u een gebruiksaanwijzing  samengesteld met daarop het gebruik  van een van de Partyland producten. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor druk- of spelfouten. Als u vragen heeft over het product, of als u nog meer technische gegevens nodig heeft, neem dan contact op met Partyland.  
Ons team staat graag voor je klaar om te helpen.  www.partyland.nl 
 	


