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HANDLEIDING INFRAROODSTRALERS

1. RICHTEN EN REGELING

- De stralers naar de te verwarmen zone richten.
- De hoogte van de straler regelen met de telescoopstang, spanmoer voldoende aanspannen.

2. INDIENSTSTELLING EN ONTSTEKING

- Plaats het geheel op een plat stabiel oppervlak, verwijderd van elk brandbaar materiaal.
- Richten zodanig dat er geen ontvlambare materialen worden opgewarmd.
- Kraan van de gasfles openen;
- Ontsteken van de eerste straler:

De knop (10) van de straler in wijzerzin draaien tot max. positie.
De knop induwen en op de piëzo drukken tot ontsteking van de vlam.
(De straler mag eveneens met een vlam worden aangestoken)
De knop ingedrukt houden gedurende 20 ongeveer seconden.
De min. regeling gebeurt door de knop in tegenovergestelde richting te draaien.

- Ontsteken van de tweede straler: werkwijze herhalen.
Om het toestel te doven de fleskraan sluiten.

HEEL BELANGRIJK: het toestel nooit ontsteken aan de injector, dit kan het toestel beschadigen.
De GT28S kan gemakkelijk verplaatst worden met de gasfles op de wielbasis. Het toestel doven vóór verplaatsing.

3. VERVANGEN VAN DE GASFLES

- Steeds buiten uitvoeren, ver van elke vlam of warmte bron.
- Fleskraan dicht draaien;
- De ontspanner van de gasfles ontkoppelen en de ketting verwijderen.
- De gasfles vervangen (zie paragraaf 4).

4. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- Het toestel GT28S mag uitsluitend gebruikt worden, als verwarmingstoestel, in goed geventileerde ruimten.
- Niet laten werken in ondergrondse ruimten en bij het verplaatsen.
- Nooit aansteken aan de injector.
- Op een min. afstand van 2 meter verwijderen van elk ontvlambaar materiaal.
- Een afstand respecteren van 50 cm tussen een wand en de achterzijde.
- In geval van lek (geur), eerst de fleskraan sluiten en verwijderen van elke ontvlambare bron.
- Nagaan of de aansluitingen goed uitgevoerd en dicht zijn, in geval het lek aanhoudt, uw installateur raadplegen.

5. ONDERHOUD EN OPBERGEN

- De staat van de soepele leiding nagaan en indien nodig, bij beschadiging, vervangen door een nieuwe.
- Het toestel bewaren in een vocht- en stofvrije omgeving.
- In geval van langdurig niet-gebruik, het toestel van de fles koppelen en opbergen (stralingsoppervlak beschermen).
- In geval van een slechte werking of slijtage, uw dienst na verkoop raadplegen.

6. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- De installatie en het onderhoud uitvoeren overeenkomstig de in voege zijnde normen van het land.
- De fles, zelfs ledig, nooit omdraaien! Deze handeling kan gas in vloeibare toestand naar het toestel brengen, waardoor

beschadiging door oververhitting of brandgevaar kan ontstaan.
- In geval van lek of gasgeur, het toestel doven door de gasfleskraan dicht te draaien.
- Kinderen verwijderd houden van de brander. Het beschermrooster is bedoeld om brandgevaar en brandwonden te

voorkomen, MAAR BESCHERMT KINDEREN EN MINDERVALIDEN NIET VOLLEDIG.
- Het beschermrooster en/of andere delen van de brander mogen niet permanent gedemonteerd worden.


