U KRIJGT DE VERANTWOORDING OVER ONZE HEATER. WIJ HOPEN DAT U ER VEEL PLEZIER
MEE ZULT BELEVEN EN ER ZORG VOOR ZULT DRAGEN, ZODAT VELE ANDEREN NA U ER OOK
NET ZOVEEL PLEZIER MEE HEBBEN.

Veiligheidsvoorschriften:
Bij het gebruik van het apparaat dienen altijd een aantal veiligheidsvoorschriften in
acht te worden genomen om het risico van brand of lichamelijk letsel e.d. te
voorkomen.
- Plaats de heater op een stevige vlakke ondergrond.
- Gebruik alleen propaan- of butaangas.
- Draai de gaskraan na gebruik dicht.
- Het is voor gebruik buitenshuis, waarbij tevens voldoende ventilatie moet zijn,
rekening houdend met 25% van het oppervlakte van de wanden open is.
- De ventilatieopeningen nooit bedekken en vrij va vuil houden.
- Niets, onder geen enkele voorwaarde, iets op de heater leggen!
- Vervangen van een gasfles buitenshuis doen, op de wettelijk bepaalde manier.
- Het apparaat nooit verplaatsen als het aan staat! Eerst uitzetten, verplaatsen
en eventueel opnieuw aanzetten.
- Het apparaat heeft een omval beveiliging; als dit gebeurt schakelt hij vanzelf
uit, daarna gasfles dichtdraaien. Bij schade niet meer gebruiken en ter
reparatie aanbieden via Klinker makelaars.
- Als de vlam dooft door wind of anders draai dan gasfles onmiddellijk dicht.
Geef het ontsnapte gas dan 5 minuten de tijd te vervliegen, alvorens u de
heater opnieuw aansteekt.
- Zorgvuldig gebruik is noodzakelijk, niet door kinderen en
handelingsonbekwame personen te gebruiken.
- In geval van problemen of wantrouwen van het apparaat, het apparaat niet
gebruiken en doorgeven aan Klinker makelaars.

Gebruik:
Het aanzetten:
-

Bedieningsknop moet op ‘off’ staan.
Draai gasfles open.
Duw de bedieningsknop in en draai het tegen de klok in. Nu komt gas vrij en
stroomt het naar de brander. Het kan tot 60 seconden duren voordat het gas
de brander heeft bereikt.
Draai de ingedrukte knop door naar de ontsteking, ‘igniter’. U hoort een klik
die de waakvlam ontsteekt. De knop wil dan niet verder, houdt hem dan nog
30 seconden ingedrukt en laat de knop dan rustig opkomen.
Controleer of de waakvlam brand, zo niet bovenstaande herhalen!

-

Als de waakvlam ‘pilot’ brand ontsteekt u de brander door de knop weer in te
drukken en tegen de klok in naar ‘low’ te draaien.
U kunt variëren, naar eigen wens van warmte door de knop steeds in te
drukken en van ‘high’ naar ‘low’ te draaien.

Het uitzetten:
-

Duw de bedieningsknop in en draai hem via ‘low’ en ‘pilot’ op de ‘off’ stand.
Draai de gasfles dicht.
Nadat de heater is uitgezet moet u wachten totdat deze is afgekoeld voordat
hij opnieuw gestart kan worden.

Specifieke kenmerken:
-

Max. capaciteit is 13000 watt
Min. capaciteit is 5000 watt
Brandstof; propaangas of butaangas
Categorie 3 B/P30
Aansluitdruk 30 bar
Afmetingen 55 cm doorsnede en 139 cm hoog
Gewicht 17,5 kilo, zonder gasfles

Gebruiker verklaart bovenstaande kennis te hebben genomen en de heater,
eigendom van Klinker Makelaars, tijdelijk in gebruik te hebben gekregen:
Na gebruik dient deze te zijn schoongemaakt en te worden teruggebracht op het
kantooradres van Klinker Makelaars, Kuipersdijk 412 te Enschede.
De gebruiker verklaart tevens:
- De heater in onbeschadigde staat te hebben ontvangen. Mocht de heater
tijdens het gebruik beschadigen dan zal in overleg de schade worden
vastgesteld. Deze schade komt dan voor rekening van de gebruiker.
- De heater als goed gebruiker te gebruiken en veilig stallen voor en na gebruik.
In geval van diefstal zal een nieuwe gelijkwaardige heater worden gekocht en
in relatie tot de leeftijd van het apparaat worden doorberekend.
- De heater niet aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
- Kennis te hebben genomen van de ‘algemene voorwaarden dienstverlening’
van Klinker Makelaars, welke te lezen zijn op www.klinkermakelaars.nl.
Aandachtspunten:
- Controleert u bij het afhalen of u alle toebehoren mee hebt gekregen;
o gasfles
o heater
o aansluitmogelijkheden
- Het apparaat kan liggend vervoerd worden, maar transport dient zorgvuldig te
gaan. Ook in staande positie dien het apparaat gezekerd te worden, tegen
omvallen.
- Financiële gevolgen bij breuk, diefstal of verlies komen voor rekening van de
gebruiker.

-

Bij terugkomst, wordt indien de heater gebruikt is, € 20,- in rekening gebracht
voor het gebruik van het gas of geïncasseerd van het opgegeven
rekeningnummer.

