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Handleiding gasheater
(English instruction manual available at www.davidvanschie.com)
Let op:
- Gebruik alleen bijgeleverde gasdrukregelaar
- Alleen geschikt voor propaangas
- Alleen geschikt voor gebruik buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte
- Gasflessen tijdens gebruik en opslag altijd rechtop zetten; ook lege gasflessen
- Sommige delen van het apparaat worden heet
- Sluit na gebruik of bij calamiteiten altijd direct de kraan van de gasfles
Aansluiten/montage:
- Sluit de heater aan op een geaard stopcontact
- Bevestig de gasdrukregelaar op de gasfles; tussen de gasfles en gasdrukregelaar moet een
rubber afdichtingsring zitten (let op: links schroefdraad)
Ontsteken gasheater:
- Schakel de ventilator van de gasheater aan dmv de schakelaar op de gasheater
- Kraan van de gasfles openen
- Druk de knop van de gasklep in en druk tegelijkertijd herhaaldelijk op de ontstekingsknop totdat
de brander aanslaat
- De knop van de gasklep vervolgens 10 seconden ingedrukt houden
Als de heater na het loslaten van de knop van de gasklep afslaat; handeling herhalen en de knop
langer ingedrukt houden
- Als de gasheater brandt, is de warmte regelbaar met de regelknop aan de achterzijde
Storing:
- De regelknop aan de achterzijde moet halverwege staan om de heater aan te kunnen zetten;
niet helemaal aan/open of helemaal uit/dicht.
Uitzetten:
- Sluit de kraan van de gasfles
- Laat de ventilator draaien tot de vlam uitgaat; zet vervolgens de ventilator uit dmv de schakelaar
op de heater

type
technische gegevens
elektrische gegevens
artikel:
land:
belasting:
category:
verbruik:
inrichting:
producent:

gasheater 30kW
CE 0085 18
230V 90W 0,55A IPX4B
Oklima SG120M
nl
(Hi) 30 kW
I 3B/P
2014 g/h
G31 - 1,5 bar
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