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De vervangingswaarde
van deze
gebruiksaanwijzing
is € 1,-

Flame Heater
Wij bedanken je voor het huren van onze spullen. Graag willen wij je wijzen op de
hieronder staande punten:
Je heeft geleverd gekregen:
1 flame heater, 1 fles propaangas (optie).

Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden u op verzoek toegezonden.

Hoe te installeren:
Plaats de heater op een stabiele ondergrond. Zorg ervoor dat de heater minimaal 1 meter
van wanden en plafonds af staat.
Verwijder nu het schot aan de zijkant van de heater. Sluit dan de gasslang met drukregelaar
op de gasfles aan. Let op dat met het aansluiten van de drukregelaar op de gasfles, het
schroefdraad niet rechtsom, maar linksom werkt. Draai de drukregelaar handvast (dus niet
met een tang) op de gasfles. Plaats nu de gasfles in de ruimte.
Gebruiksaanwijzing:
Controleer als eerste of de zwarte draaiknop in de UIT positie staat en
draai vervolgens de hoofdkraan van de gasfles open. De heater kun je
ontsteken door de draaiknop ingedrukt te houden op de “ontvlam
stand (bliksem logo)” Na +/-30 seconden druk je tegelijkertijd, meerdere malen de ontstekingsknop in. Wanneer de waakvlam onderin de
glazen buis brandt, blijf je de grote knop nog +/- 10 seconden indrukken. De waakvlam moet
nu aanblijven. Mocht dit niet gebeuren kun je dit proces nog eens herhalen. Wanneer de
waakvlam brandt, kun je de hoofdvlam ontbranden, draai hiervoor de draaiknop tussen de
twee vlam-iconen.
Je kunt de vlam doven door de draaiknop naar uit te draaien. De hoofdkraan van de gasfles
dichtdraaien is bij langdurig buiten gebruik zijn, aan te raden. Bij het opnieuw aansteken van
de vlam moet er altijd een pauze van minimaal 3 minuten aan vooraf gaan. Laat de heater
helemaal afkoelen voordat je hem gaat vervoeren.
Let op! Gebruik de heater nooit in regen, de glazen buis zou dan spontaan kunnen breken.
Graag willen wij je erop wijzen dat de goederen compleet, schoon en gelijk aan hoe ze geleverd zijn retour gebracht moeten worden. Als dit niet het geval is, kunnen er schoonmaak–
en/of schadevergoedingen in rekening gebracht worden.

Wij wensen je veel plezier met de gehuurde artikelen. Mochten er toch nog problemen zijn,
aarzel dan niet om ons te bellen, zodat wij je snel van dienst kunnen zijn.
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