
Hangende Verwarmer 
Type: OL1853  

Montage- en bedieningsinstructies 
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Zorg ervoor dat u deze handleiding aandachtig leest VOORDAT u dit product monteert en gebruikt.
  
Deze handleiding moet bij de kachel worden bewaard voor verdere referentie en voor toekomstig gebruik.  
Reparatie moet altijd worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus. Neem altijd eerst contact op met uw 
dealer. 

Probeer deze kachel op geen enkele manier uit te schakelen of aan te passen.  

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES  

LEES DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE KACHEL INSTALLEERT EN GEBRUIKT.

De gebruiker aanvaardt alle risico's van het installeren en gebruiken van de kachel. Als de waarschuwingen en 
instructies niet in deze handleiding worden opgevolgd, kan dit materiële schade, ernstig letsel of zelfs de dood tot 
gevolg hebben. Neem contact op met uw dealer als u deze handleiding niet begrijpt.

– Gebruik is alleen bedoeld voor huishoudens zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet 
wordt aanbevolen door de fabrikant kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken. Het gebruik van 
hulpstukken die niet worden aanbevolen of verkocht door niet-geautoriseerde dealers kan gevaren 
veroorzaken.

– Gebruik de kachel niet binnen bereik van een douche, bad of zwembad.

– Deze kachel is niet bedoeld voor gebruik in badkamers, wasruimtes en soortgelijke binnenlocaties. Installeer 
de kachel NOOIT op een plek waar deze in een badkuip of andere waterbak kan vallen. NIET onderdompelen 
in water of andere vloeistoffen om elektrische gevaren te voorkomen.

– Raak het bedieningspaneel NIET met natte handen aan.
– Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
– Extreme voorzichtigheid is aangeboden wanneer de kachel wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen of

gehandicapten. 
– Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen.

– Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, 
zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of 
instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.

– Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
– Laat de kachel nooit alleen terwijl in werking en zonder toezicht.

– Sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen.

– Steek geen vreemde voorwerpen in de ventilatie of uitlaatopening, want dit kan een elektrische schok of 
brand veroorzaken of de kachel beschadigen.

– Deze kachel is niet uitgerust met een apparaat om de kamertemperatuur te regelen. Gebruik deze kachel niet 
in kleine ruimtes wanneer deze bezet zijn door personen die de kamer niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij 
er voortdurend toezicht is.

– Gebruik de kachel niet met een programmeerapparaat, timer, afzonderlijk afstandsbedieningssysteem of een 
ander apparaat dat de kachel automatisch inschakelt, omdat er een brandgevaar bestaat als de kachel is 
bedekt of verkeerd is geplaatst.

– Zorg goed voor de verwarming. Laat de header niet onderhevig zijn aan trillingen of schokken.

– Deze apparaten moeten worden voorzien van de juiste spanning en frequentie (AC220-240V, 50Hz) en 
worden aangesloten op een individueel, goed geaard vertakt circuit, beschermd door een stroomonderbreker
die in overeenstemming is met de bedradingsregels. Het netsnoer van dit apparaat moet met de ketting 
worden vastgemaakt; installatie kan alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon om gevaar te 
voorkomen.

2kW IP34 Infrarood Hangende Terasverwarmer met Afstandsbediening - van Firefly™ (OL1853WHTV2EU) - Handleiding



– Gebruik geen verwarmer met een beschadigd snoer of nadat de verwarmer defect is, op een of andere 
manier hangt of beschadigd is. Breng de verwarming terug naar een geautoriseerd servicecentrum voor 
onderzoek, elektrische of mechanische aanpassing of reparatie.

– Haal nooit de stekker uit het stopcontact door de stroomkabel te verwijderen. 

– Wikkel het netsnoer nooit om de kachel.

– De voedingskabel moet altijd volledig zijn afgewikkeld wanneer de kachel wordt gebruikt.
– Leg het snoer niet onder vloerbedekking. Bedek het snoer niet met kleedjes, lopers of soortgelijke 

afdekkingen. Leg het snoer uit de buurt van het verkeersgebied en waar het niet over kan struikelen.
– Deze verwarming kan tijdens gebruik heet worden. Zorg dat de blote huid geen hete oppervlakken raakt om 

brandwonden te voorkomen. Gebruik indien aanwezig handgrepen bij het verplaatsen van deze kachel.
– Schakel het apparaat altijd uit voordat u het verplaatst of schoonmaakt of wanneer de kachel niet in gebruik 

is.
– Verplaats of til de kachel nooit op door aan de voedingskabel te trekken.

MONTAGE INSTRUCTIES  

– Controleer tijdens het uitpakken de kachel en de componenten op transportschade en zorg ervoor dat alles 
aanwezig is.

– Verwijder de beschermende verpakking voordat u het apparaat monteert en gebruikt. Verwijder het 
verpakkingsmateriaal onmiddellijk. Ze kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen en dieren.

– Houd bij het monteren van de kachel rekening met de veiligheidsafstanden zoals weergegeven in de 
afbeelding.

– De beschikbare spanning mag de spanning niet overschrijden die staat vermeld in de specificaties van de 
terrasverwarmer.

– Wees voorzichtig tijdens de montage. Raak geen spanningvoerende draden aan.
– Steek de stekker nooit in het stopcontact voordat de verwarming volledig is gemonteerd en geïnstalleerd.
– Vermijd het gebruik van een verlengsnoer, omdat het verlengsnoer oververhit kan raken en brandgevaar kan 

veroorzaken.
– De voedingskabel mag nooit in contact komen met de kachel of hete delen van de kachel. Houd het netsnoer 

op veilige afstand.
– De kachel mag zich niet direct onder een stopcontact bevinden.
– Om veiligheidsredenen moet u de stekker op een veilige manier onmiddellijk uit het stopcontact kunnen 

trekken.
– Installeer de kachel nooit op brandbare materialen zoals hout. Brandgevaar!
– Het is gevaarlijk om het apparaat in de buurt van gordijnen en andere brandbare materialen te installeren. 

Brandgevaar!
– Alleen aansluiten op correct geaarde stopcontacten.
– De markering betreffende de bedekking moet zichtbaar zijn nadat de kachel is geïnstalleerd.  

GELEVERDE ONDERDELEN  

– 1 terrasverwarmer
– 1 keten
– 1 zelftappende haakschroef
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BIJEENKOMST 

Bevestiging aan een plafond

De kachel moet worden gemonteerd op een betonnen plafond. De meegeleverde montagedelen zijn niet geschikt voor
andere oppervlakken.
 

1. Boor een gat met een diameter van 8 mm in het plafond.
2. Druk de zelftappende haakschroef in het geboorde gat.
3. Draai de haak stevig vast.
4. Hang de kachel met de ketting aan de schroef. Zorg ervoor dat de afstand tussen het plafond en de kachel 

minimaal 30 cm is. De hoogte tussen de vloer en de kachel moet minimaal 1,80 m zijn.
5. Leid de stroomkabel langs de ketting naar het stopcontact. De voedingskabel moet aan de ketting worden 

bevestigd met een trekband, maar zorg ervoor dat deze geen contact maakt met de eerste drie schakels van 
de ketting. De voedingskabel mag in geen geval de verwarmer raken. De kachel mag niet worden opgehangen 
aan het elektriciteitsnet.

Gehechtheid aan een Gazebo

Zorg ervoor dat het frame van de tent waarin de kachel hangt, sterk genoeg is om het gewicht van de kachel te dragen.

1. Haak de ketting aan de verwarming.
2. Wikkel de ketting meerdere keren om het frame en bevestig het andere uiteinde, net als het eerste, ook aan 

de kachel. Zorg ervoor dat de afstand tussen het ophangpunt en de kachel minimaal 30 cm is. De hoogte 
tussen de vloer en de kachel moet minimaal 1,80 m zijn.

3. Zorg ervoor dat de verwarming veilig hangt.

GEBRUIKSAANWIJZING

– Voer vóór elk gebruik een visuele controle van de terrasverwarmer, de stroomkabel en de accessoires uit! 
Gebruik de kachel niet als u schade opmerkt, maar neem contact op met uw dealer.

– LET OP: Risico op elektrische schok. Open de kachel niet en probeer deze niet zelf te repareren.
– Gebruik de kachel nooit als een droger of om een sauna te verwarmen.
– Houd brandbare materialen, zoals meubels, kussens, beddengoed, papier, kleding en gordijnen ten minste 3 ft

van de voorkant van de kachel en houd ze weg van de zijkanten, bovenkant en achterkant. Plaats geen 
handdoeken of andere voorwerpen op de kachel.

– Een verwarming heeft hete en/of vonkende delen binnenin. Niet gebruiken op plaatsen waar benzine, verf, 
explosieve en / of ontvlambare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen. Houd het apparaat uit de buurt 
van verwarmde oppervlakken en open vuur.

DE PATIOVERWARMING AAN EN UIT ZETTEN 

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Trek aan het snoer om de verwarming in te schakelen.
3. Trek nogmaals aan het snoer om de verwarming uit te schakelen.

– Na gebruik van de kachel moet deze altijd worden uitgeschakeld met de knop, het snoer of de 
afstandsbediening en moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.

– Laat de kachel volledig afkoelen voordat u hem verplaatst en opbergt.
– Gebruik de kachel nooit als er slechte weersomstandigheden zijn zoals regen, sneeuw, hagel of onweer.
– Let op dat geen brandbaar materiaal als gevolg van wind of andere omgevingsinvloeden het apparaat bedekt 

of blokkeert, zoals gordijnen, feesttenten, vlaggen, plastic folie enz.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage Rating:   230V AC/ 50Hz   
Energieverbruik:  1500W 
Lengte snoer:  1,5 m 
Eenheidsgrootte:  ((H x W x D) 307 x 405 x 405 mm) 
Gewichtseenheid: 2,5Kg     
Type lamp:  Halogeen 
Lamp life*:  3000 uur 
Aantal lampen : 1 
IP: IP34 
Stralingsgebied*: 14 m2   

* Deze waarden zijn indicatief

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD 

– In een omgeving met zoute lucht, zoals aan zee, treedt corrosie eerder op dan normaal. Controleer de 
verwarming regelmatig op corroderende onderdelen en laat deze onmiddellijk repareren.

– Schakel de stroomonderbreker altijd uit en laat het apparaat volledig afkoelen voor onderhoud
– Om de kachel schoon te houden, kan de buitenkant worden schoongemaakt met een zachte, vochtige doek. U

kunt indien nodig een mild schoonmaakmiddel gebruiken. Droog het apparaat na het reinigen met een zachte
doek.

– Gebruik geen alcohol, benzine, schuurmiddelen, meubelwas of ruwe borstels om de kachel schoon te maken.
– Hoewel deze kachel goedgekeurd is voor buiten (balkons en patio's), dompel de kachel niet onder in water 

voor uw veiligheid. Wacht tot het apparaat volledig droog is voor gebruik.

GARANTIE   

Als de kachel niet werkt, controleer dan het volgende voordat u reparatie of onderhoud vraagt: Controleer of 
de elektriciteit naar de hoofdzekering werkt. Zorg ervoor dat de stroomschakelaar is ingeschakeld. Zo niet, 
kies dan een instelling. 

De garantie vervalt onmiddellijk in de volgende gevallen:

– Niet-naleving van de vereisten in deze handleiding;
– Wanneer de gebruiker wijzigingen in de verwarming veroorzaakt, inclusief alle componenten, de 

voedingskabel of de meegeleverde accessoires;
– Bij slecht onderhoud, nalatigheid of abnormaal gebruik.

Primrose is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het gebruik van dit apparaat (hetzij door nalatigheid 
van de gebruiker) 

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een database en / of openbaar gemaakt in enige vorm
of op enige wijze, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of anderszins, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Primrose, Fouten en omissies uitgezonderd.
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