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Gebruikershandleiding 
 
 

   

TS-2010.02 Terrasheater 
 

Lees voor het in gebruik nemen van de terrasheater deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. 

Bewaar deze gebruikershandleiding bij de terrasheater. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften. 
 

Technische gegevens 
 

Vermogen:  Propaan gas             Gewicht: 16 kg             Leeftijdsgroep: 16 tot 75 jaar 

Lengte: 0,85 mtr.    Breedte: 0,85 mtr.  Hoogte: 2,20 mtr.   

 

Transportmaten: 

Lengte: 0,55 mtr.    Breedte: 0,55 mtr.  Hoogte: 1,50 mtr.  
 

 
2 Het is niet toegestaan: 

 

- Een andere drukregelaar te gebruiken. 

- Ander gas te gebruiken dan propaangas. 

- De terrasheater te kort bij een ruit te plaatsen. 

- De terrasheater bij licht ontvlambare materialen in de buurt te plaatsen.. 

- De terrasheater te verplaatsen tijdens gebruik. 

- De gaskraan open te laten als u de Terrasheater niet gebruikt.  

- Modificaties aan te brengen op de apparatuur.  
 

3 Houd rekening met: 
 

- De gasslang, deze mag niet geknikt zitten. 

- Dat de terrasheater zoveel mogelijk waterpas staat. 

- Houdt kinderen weg bij de (hete delen van) de Terrasheater. 

- De terrasheater dient schoon en heel te worden teruggebracht! 
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4 Gebruiksinstructie:        

                   
    Stap 1        Stap 2 

 

 

 

                                                          

   
          Stap 3        Stap 4 
 

 

   
   Stap 5        Stap 6 
 
 

Doven van de Terrasheater: 

Plaats de terrasheater eerst op de gewenste 

plaats. Open de klep en bevestig de koppeling 

aan de gasfles door tegen de klok in te draaien.  

Zorg ervoor dat de koppeling goed vast zit. 

Daarna kan de gasfles open gedraaid worden.  

Zet de glasfles onderin de terrasheater en sluit 

het deurtje.   

Voor het ontsteken van de terrasheater dient 

eerst de volumeregelaar ingedrukt te worden. 

Druk daarna de ontstekingsknop in. Met de 

volumeregelaar kan daarna de warmte stand 

worden aangegeven.  

Na 5 minuten is de terrasheater warm. 
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1. Draai de knop geheel naar rechts. 

2. Draai ook de hoofdkraan van de gasfles altijd dicht!  

3. Wacht met verplaatsen minimaal 15 minuten totdat de terrasheater is afgekoeld. 

      

5 Transport: 

   
    Stap 1        Stap 2 

 

 

 

 

    
     Stap 3 

                                                                                 
Zijn er problemen of defecten aan de Terrasheater, bel ons zo spoedig  

mogelijk onder nummer  0164 - 23 51 43  of mobiel 06 - 517 49 020 
 

VEEL WARMTE VAN DE TERRASHEATER 
 

      © Withagen-attractieverhuur. De terrasheater en deze gebruiksaanwijzing zijn in 

overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen. 

 
              Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik 

van de terrasheater gedurende de gehele verhuurperiode.  

1: Open en dicht draaien  

2. Aan/afsluitkraan koolzuur   

U dient niet aan de drukregeling te 

komen 

Voor eventueel transport is het mogelijk om de 3 

bouten los te draaien en de kap te laten zakken.   

De bovenste kap is los te maken door de 3 

vleugel moeren los te draaien.   

Haal de kap eraf en draai de moeren er terug 

op.    


