
 

 
 

 

Terrasverwarmer Piramide: 

Gebruiksaanwijzing: 
 
Voor het eerste gebruik en na elke gasflesvervanging moet het gastoevoersysteem worden ontlucht! Dit doet u 
door de regelknop tegen de klok in naar de waakvlamstand te draaien. Druk de knop in en houd de knop 3 
minuten ingedrukt voordat u probeert de brander aan te steken.  
 
De waakvlam ontsteken: 

• Controleer vóór elk gebruik alle aansluitingen.  

• Schakel de hoofdgastoevoer in bij de bron.  

• Druk de regelknop in en draai tegen de klok in naar PILOT, zie 
foto rechts.   

• Houd de knop ingedrukt, druk herhaaldelijk op  IGNITION 
tot de waakvlam brandt, houd de knop daarna nog 10 seconden 
ingedrukt tot de waakvlam blijft branden na het loslaten van 
de knop.  

• Als de waakvlam niet wil ontsteken of niet blijft branden, 
druk en draai de knop naar rechts naar  OFF en herhaal de 
bovenstaande stappen. 

 
De terrasverwarming ontsteken: 

• De waakvlam moet branden en de knop moet in de stand PILOT staan.  

• Houd de knop licht ingedrukt en draai tegen de klok in naar  LOW.  

• Als het rooster gloeit, draai de knop dan met de klok mee van  Low naar HIGH indien gewenst 
Opmerking: De brander kan in het begin, na het inschakelen, veel geluid maken. Om excessief geluid van de brander 
tegen te gaan, draai de regelknop naar de stand PILOT. Draai de knop daarna naar de gewenste warmtestand. 
 
Opnieuw ontsteken: 

• Draai de regelknop naar OFF.  

• Wacht voordat u probeert de waakvlam opnieuw te ontsteken minimaal 5 minuten om het gas te laten 
vervliegen. 

•  Herhaal de stappen voor het ontsteken van de waakvlam. 
 
Verwarming uitschakelen:  

• Houd de knop ingedrukt & draai de knop met de klok mee naar ‘OFF’  

• Sluit de kraan van de gasfles of de regelaar na gebruik.  

• Sluit de gasfles en laat dit apparaat afkoelen voor u het apparaat verplaatst. 
Opmerking: het straalscherm kan na gebruik een beetje verkleuren, dit is normaal. Sluit de regelaar na gebruik en 
laat het apparaat afkoelen voordat u het verplaatst. 
 
 
 
 



 

 
 

 
Testen op Lekkage: 
Gebruik nooit een open vlam voor het controleren op lekkages. Rook nooit tijdens het uitvoeren van een 
lekkagetest. De gasaansluitingen van dit apparaat worden voordat ze worden verzonden bij de fabriek gecontroleerd 
op lekkages. Dit apparaat moet periodiek worden gecontroleerd op lekkages en er moet onmiddellijk een controle 
worden uitgevoerd als er een gasgeur kan worden waargenomen.  

• Maak een zeepsopje met behulp van 1 deel afwasmiddel en 3 delen water. Het zeepsopje kan met een 
zeepfles, borstel of doek worden aangebracht op de testpunten die in de afbeelding hiernaast zijn 
aangegeven.   

• De kraan van de gasfles moet op dit punt in de lekkagetest in de stand OFF staan. Zodra de zeepoplossing is 
aangebracht op de gasaansluitingen, moet de kraan van de gasfles naar de stand  ON worden gedraaid.   

• Er ontstaan nu zeepbellen in de zeepoplossing als er een lek aanwezig is.  

• Draai in geval van een lek de gastoevoer dicht. Draai lekkende fittingen aan en draai daarna de gastoevoer 
open en controleer opnieuw 

 
Eisen aan gastoevoer: 

- Gebruik nooit een gasfles met een beschadigde behuizing, kraan, kraag of voetring. Een ingedeukte of 

roestige gasfles kan gevaarlijk zijn en moet worden nagekeken door een gasleverancier.  

- Sluit dit apparaat nooit aan op een gasbron zonder regelmogelijkheid.    

- Schakel de gasfles UIT als het apparaat niet wordt gebruikt. 

- Voer als er een gasfles wordt aangesloten altijd een lekkagetest uit op gasaansluitingen. Gebruik het 

apparaat niet als er bellen ontstaan in de zeepoplossing die wordt gebruikt bij de test. Gebruik nooit een 

vlam om te testen op lekkages 

Aansluiten op een gasfles:  
- Er wordt aanbevolen om gebruik te maken van een 9 kg gasfles of uw leverancier te raadplegen voor een 

geschikte gasfles.  
- Er wordt een goedgekeurde gasdrukregelaar gebruikt volgens de apparaat categorieën en de landen op het 

typeplaatje. De goedgekeurde flexibele slang wordt vervangen wanneer nationale voorschriften dat 
vereisen.   

- De slangen moeten worden gemonteerd door een gekwalificeerd persoon in het land van bestemming.  
- Vervang gasflessen alleen buiten of op een andere goed geventileerde plaatsen, waar geen open vuur of 

andere ontstekingsbronnen aanwezig zijn (kaarsen, sigaretten, andere apparaten die een vlam produceren 
….). 

- De gasfles moet altijd rechtop staan.  
- Sluit de regelknop van de verwarming door deze volledig met de klok mee te draaien.   
- Sluit de kraan van de gasfles en bevestig de gasdrukregelaar op de gasfles.  
- Draai alle aansluitingen stevig aan met een sleutel waar nodig. De gasfles moet op het voetstuk voor de 

gasfles staan.  
- Controleer bij alle verbindingen met zeepsop op lekkages. Als er een lek wordt gevonden, draai de 

verbinding dan aan en test opnieuw. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Belangrijke veiligheidsregels:  
Voor gebruik in de buitenlucht of op goed geventileerde plekken. Bij een goed geventileerde locatie moet minimaal 
25% van het oppervlak open zijn. Het oppervlak is de som van het wandoppervlak. Het gebruik van dit apparaat in 
afgesloten ruimtes kan gevaarlijk zijn en is VERBODEN. Kinderen en volwassenen moeten zich bewust zijn van de 
hoge temperaturen van de delen boven de kolom bij gebruik van de verwarming. Houd kinderen nauwlettend in de 
gaten, als zij in de buurt zijn van de verwarming. NOOIT zaken als kleding of andere ontvlambare voorwerpen aan of 
op deze verwarming hangen.  Gebruik deze verwarming NIET als deze niet volledig gemonteerd is inclusief de 
reflector. Respecteer de minimale afstand tot ontvlambare materialen. 
 
Onderhoud: 
Om uw verwarming jarenlang uitstekend te laten functioneren, dient u regelmatig het volgende onderhoud te 
verrichten:  

- Houd externe oppervlakken schoon.  
- Gebruik een warm zeepsopje om te reinigen. Gebruik nooit ontvlambare of bijtende schoonmaakmiddelen.  
- Houd bij een wasbeurt de omgeving rond de brander en de waakvlam te allen tijde droog. Als de gasregelaar 

op welke manier dan ook blootgesteld is aan water, probeer deze dan NIET te gebruiken. De regelaar moet 
worden vervangen.  

- De luchtstroom moet onbelemmerd zijn. Houd bedieningen, brander en luchtkanalen schoon. Tekenen van 
mogelijke verstopping omvatten:  

- Gasgeur met extreem gele vlammen.  
- Verwarming bereikt de gewenste temperatuur NIET. 
- De verwarming gloeit extreem ongelijkmatig.  
- De verwarming maakt plopgeluiden.  
- Spinnen en insecten kunnen nestelen in de brander of openingen. Deze gevaarlijke toestand kan de 

verwarming beschadigen en onveilig voor gebruik maken. Reinig de gaten in de brander met een stevige 
pijpreiniger. Het is mogelijk om perslucht te gebruiken om de kleinere deeltjes te verwijderen.  

- Koolafzettingen kunnen tot brandgevaar leiden. Verwijder zich ontwikkelende koolafzettingen met een 
warm zeepsopje. Opmerking: in een omgeving met zoute lucht (bij de zee) treedt sneller corrosie op dan 
gewoonlijk. Controleer regelmatig op corrosie en repareer indien aangetroffen onmiddellijk. 

 
 
Probleem oplossen: 

Mocht u problemen ervaren of het idee hebben dat het apparaat niet optimaal functioneert kijk dan in het 
onderstaande schema. Mocht dit het probleem niet oplossen neem dan direct contact op met Accuraat Verhuur via 
020-6410920.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Het probleem Omstandigheid Oplossing 

Waakvlam ontsteekt niet Kraan glasfles dicht Open kraan 

Verstopping in opening of 
waakvlambuis 

Reinig of vervang opening of 
waakvlambuis 

Lucht in gasleiding Open gasleiding en ontlucht 
(druk regelknop in) voor 
maximaal 1-2 minuten of tot u 
gas ruikt 

Lage gasdruk Gasfles bijna leeg of leeg 

Ontsteker werkt niet Gebruik een lucifer om de 
waakvlam te ontsteken en zorg 
voor een nieuwe ontsteker.  

Waakvlam blijft niet aan Vuilafzetting rond waakvlam Reinig vuil rond de waakvlam 

Verbinding tussen gaskraan en 
waakvlam is los 

Draai verbinding aan en voer 
lekkagetest uit 

Defect themokoppel Vervang de thermokoppel 

Brander ontsteekt niet Gasdruk is laag Vervang de gasfles 

Verstopping in opening Reinig verstopping 

Regelknop staat niet in stand 
“ON” 

Draai de regelknop naar stand 
“ON” 

Vlam brander is klein  
Opmerking: gebruik de 
verwarming niet bij 
temperaturen lager van 5°C 

Gasdruk is laag Vervang gasfles 

Buitentemperatuur is hoger 
dan 5°C (40°F) en reservoir is 
minder dan 25% vol  

Vervang gasfles 

Toevoerslang is gebogen of 
geknikt 

Strek de slang uit en voer een 
lekkagetest uit op de slang 

Regelknop is volledig ingesteld 
op " ON 

Draai regelknop naar "OFF", 
laat de verwarming afkoelen 
naar kamertemperatuur en 
controleer brander en 
openingen op verstoppingen 

Stralen gloeit ongelijkmatig  
Opmerking: Onderste 2,5cm 
van de straler gloeit normaal 
niet 

Gasdruk is laag Vervang gasfles 

Het voetstuk staat niet op een 
vlakke ondergrond 

Plaats de verwarming op een 
vlakke ondergrond 

Verwarming staat niet 
waterpas 

Plaats verwarming waterpas 

Koolstofafzettingen  Vuil of laagje op reflector en 
straler 

Reinig reflector en straler 

Dikke zwarte rook Verstopping in brander Draai regelknop naar "OFF", 
laat de verwarming afkoelen 
naar kamertemperatuur en 
verwijder de verstopping en 
reinig de verbrander aan de 
binnen- en buitenkant. 



 

 
 

 
 

Veiligheidsinstructies: 
- Dit apparaat moet buitenshuis worden gebruikt of in een goed geventileerd ruimte en mag niet binnenshuis 

worden geïnstalleerd of gebruikt. 
- Vervang de gasfles in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van ontstekingsbronnen.  
- De gasfles moet buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte worden bewaard. 
- Het apparaat mag alleen binnen worden opgeborgen als de gasfles is losgekoppeld en uit het apparaat is 

gehaald.  
- Verplaats dit apparaat niet tijdens gebruik, of nadat het is uitgeschakeld voordat het is afgekoeld. 
- Probeer het apparaat op geen enkele manier te wijzigen. Het is niet toegestaan om het straalscherm, het 

bedieningspaneel of de reflector te verven. 
- Blokkeer de ventilatiegaten in de gasflesbehuizing niet.  
- Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en de gasfles moet worden opgeslagen in overeenstemming met de 

geldende voorschriften. 
- Sluit de gaskraan op de gasfles of bij de regelaar, voordat u het apparaat verplaatst.  
- Gebruik alleen het soort gas en dat de fabrikant voorschrijft.  
- Reparaties dienen te worden verricht door een gekwalificeerde servicemonteur.  
- Bij sterke wind dient met op te letten dat het apparaat niet kan kantelen.  
- Controleer of de pakking van de regelaar correct is geplaatst en zijn functie kan vervullen.  
- Sluit na gebruik de gastoevoer bij de kraan op de gasfles of bij de regelaar.  
- Gebruik het apparaat niet voordat alle aansluitingen zijn getest en gecontroleerd op lekkages.  
- In geval van een gaslekkage mag het apparaat niet worden gebruikt. Is de brander al aan, dan moet de 

gastoevoer worden gesloten en moet het apparaat worden geïnspecteerd en gerepareerd, voor het opnieuw 
wordt gebruikt.  

- Controleer de leiding of de flexibele slang eens per maand en telkens als de gasfles wordt vervangen.  
- De leiding of de flexibele slang moet binnen de voorgeschreven perioden en minimaal eens paar jaar worden 

vervangen.  
- De slang en koppelingen moeten worden vervangen voordat het apparaat in werking wordt gesteld als er 

tekenen zijn van koppelingen moeten voldoen aan de specificaties van de fabrikant.  
- De terrasverwarmer moet telkens vóór gebruik worden geïnspecteerd en ten minste eens paar jaar door een 

gekwalificeerde onderhoudsmonteur worden gecontroleerd. Het kan nodig zijn met het apparaat vaker te 
reinigen. Het is absoluut noodzakelijk dat het bedieningsgedeelte, de branders en de luchtopeningen van het 
apparaat schoon worden gehouden 

 
- Als zich een van de volgende situaties voordoet, zet het apparaat dan onmiddellijk uit en controleer het 

volgende: 
o  U ruikt gas en de brandervlammen zijn te geel aan de punten. 
o De verwarmer bereikt geen geode tempratuur. Een tempratuur van minder van 5ºC beperkt de 

hittestroom en het apparaat zal niet goed werken. 
o Het apparaat begint tijdens het gebruik plopgeluiden te maken (een zacht plopgeluid is normaal als 

het apparaat wordt uitgeschakeld) 
- De regelaar en de slang moeten zodanig geplaatst zijn, dat mensen er niet tegenaan lopen of overheen 

struikelen en de slang niet per ongeluk beschadigd kan worden. 
- Alle afschermingen en veiligheidsvoorzieningen die voor het onderhoud van de verwarmer worden 

weggehaald, moeten worden teruggeplaatst, voordat de terrasverwarmer wordt gebruikt.  



 

 
 

- Kinderen en volwassenen moeten worden gewezen op de risico’s van de hete oppervlakken en moeten 
afstand houden om verbrandingen of het in brand vliegen van kleding te voorkomen. 

- Let goed op jonge kinderen en huisdieren als zij zich in de buurt van de terrasverwarmer bevinden.  
- Kleding of andere ontvlambare materialen mogen niet aan de verwarmer worden gehangen of te dicht in de 

buurt ervan worden gelegd.  
- Plaats geen voorwerpen op of tegen dit apparaat. Bepaalde materialen of voorwerpen kunnen bij opslag 

onder of in de buurt van dit apparaat worden blootgesteld aan stralingswarmte en kunnen ernstig 
beschadigd raken.  

- Geen brandbare materialen gebruiken of opbergen in de buurt van dit apparaat.  
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van dit apparaat als het is ingeschakeld.  
- Houdt altijd minimaal 0,9 meter afstand van brandbare materialen.   
- Plaats het apparaat altijd op een stevige, vlakke ondergrond. Bij een goed geventileerde ruimte moet 

minimaal 25% van de oppervlakte open zijn. De oppervlakte is de som van de wandoppervlakte. 
 

 


