
Handleiding 

Patioheater SH20ASR – max. 2000 watt 

 

 Voorbereiding: 

1) Haal het onderdelenpakket uit de doos en controleer of alle onderdelen in de checklijst 
aanwezig zijn. Zorg ervoor dat u een kruiskopschroevendraaier bij de hand heeft. 

2) Lees deze handleiding zorgvuldig vóór installatie en gebruik door. Bewaar deze handleiding 
op een geschikte en veilige plaats voor toekomstig gebruik. 

 
Installatie (zie fig. A, B, C): 
 

1) Steek de onderste buis (8) door het gat van de voetafdekking (9) en voet (10) en zorg ervoor 
dat het uiteinde van de onderste buis met de gelaste plaat naar beneden is gericht. Bevestig 
de onderste buis en de voet samen met de sluitring (11) en l-schroef (12). 

2) Installeer de middelste buis (7) bovenop de onderste buis (8). Trek de rechte buis (3) 
omhoog.  
Draai de buitenste sluiting (4) rechtsom vast om deze te vergrendelen. Installeer vervolgens 
de bovenste buis (5) op de middelste buis (7). 

3) Steek de rechte buis (3) in het gat aan de onderzijde van het bedieningspaneel (1). Bevestig 
ze vervolgens samen met schroef m6*12 (2). 

4) Draai de buitenste sluiting (4) linksom en stel de eenheid af op de gewenste hoogte.  
Bevestig het vervolgens met de klok mee. 

5) Klem het netsnoer vast met de snoerclips (13). 
6) Zoals weergegeven in figuur C, is de kanteling instelbaar tot 25 graden. Pas indien nodig de 

gewenste hoek aan. 
 
 
 



Het apparaat in bedrijf stellen:  
 

1) Sluit het apparaat aan op een stopcontact. Zorg ervoor dat de voeding overeenkomt met de 
voeding van het apparaat. Druk op de schakelaar aan de zijkant van het bedieningspaneel. 
Het groene indicatielampje voor “low” vermogen knippert, wat betekent dat het apparaat 
zich in de standby-modus bevindt. 

2) Zet het apparaat vervolgens aan door op de on/power-knop op het bedieningspaneel te 
drukken of met de afstandsbediening. 

3) Het apparaat start op in de lage stand (low). Door opnieuw op de on/power-knop te drukken 
zet u het apparaat op de middelste stand (med). Door nogmaals op de on/power-knop te 
drukken zet u het apparaat in de hoge stand (high). Wanneer u vervolgens nog een keer op 
de on/power-knop drukt, staat het apparaat weer op de lage stand (low). 

4) Wanneer het apparaat niet langer gebruikt wordt, schakel het apparaat dan uit met de 
schakelaar aan de zijkant van het apparaat of via de afstandsbediening en strek de stekker uit 
het stopcontact.  

 
Waarschuwingen: 
 

1) Kinderen tot 8 jaar, mogen het apparaat alleen aanzetten mits het is geplaatst of 
geïnstalleerd in de beoogde normale bedrijfsstand en onder toezicht van een volwassen 
persoon. Kinderen tot 16  jaar mogen het apparaat niet aansluiten, instellen, reinigen of 
onderhoud uitvoeren. Voorzichtig! Sommige onderdelen van dit apparaat kunnen erg heet 
worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de 
aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.  

2) Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst. 
3) Gebruik het apparaat niet met een programma, timer of ander apparaat dat deze heater 

automatisch inschakelt aangezien er brandgevaar kan ontstaan. 
4) Gebruik het apparaat niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad. 
5) Plaats het apparaat niet in de buurt van een gordijn en/of andere brandbare voorwerpen. 

Anders bestaat er brandgevaar.  
6) Bedek het apparaat niet met iets tijdens het gebruik of korte tijd nadat het is uitgeschakeld.  
7) Wikkel het netsnoer niet om het apparaat. 
8) Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar bijtende of vluchtige lucht aanwezig is, dat wil 

zeggen stof, stoom, gas etc. 
9) Gebruik het apparaat niet als wasdroger of handdoekdroger. 
10) Gebruik het apparaat niet als saunaheater.  
11) Gebruik het apparaat niet voor ruimteverwarming voor warmteopslag.  
12) Gebruik het apparaat niet op locaties waar dieren worden gefokt/gekweekt. 
13) Gebruik het apparaat niet in een warmelucht-/verwarmingssysteem. 
14) Dompel het apparaat niet onder in water om het schoon te maken. 
15) Het apparaat moet worden geplaatst met een afstand van minimaal 150 cm tot de muur. 
16) Het apparaat moet stevig op een horizontaal oppervlak worden geplaatst. 
17) Als het apparaat in bedrijf is ontstaat er een hoge temperatuur. Het apparaat blijft een tijdje 

warm nadat het is uitgeschakeld. Het kan gevaarlijk zijn om het apparaat tijdens deze 
periode aan te raken. 

18) Het apparaat moet met zorg worden behandeld. Trillingen en schokken moeten worden 
vermeden. 

19) Het apparaat moet tijdens in bedrijf zijn zijn geaard. 
20) Indien het apparaat beschadigd raakt, moet het door een professioneel reparatieteam 

worden gerepareerd.  
21) Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn 

serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. 



22) Bij het monteren, uit de buurt houden van brandbaar materiaal. 
23) Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (incl. kinderen) met verminderde 

fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, 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. 

24) Het apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat te 
gebruiken op een bouwplaats, kas, schuur of stal waar brandbaar stof aanwezig is. 

25) Als het apparaat in bedrijf is, is er sprake van een hoge temperatuur. Schakel het apparaat uit 
en wacht tot het is afgekoeld voordat u het schoonmaakt. 

26) Het apparaat moet worden aangesloten op een stopcontact dat gemakkelijk zichtbaar en 
bereikbaar is. 

 

Waarschuwing:  
 
Dit apparaat is niet uitgerust met een thermostaat om de temperatuur in te stellen. Gebruik dit 
apparaat niet in kleine kamers wanneer ze worden bewoond door personen die niet in staat zijn om 
de kamer alleen te verlaten, tenzij constant toezicht wordt geboden. 
 
  



Schematische weergave 

 

Afvoer van apparaten en batterijen 

 

Na de implementatie van de Europese richtlijn 2002/96 / EU in het nationale rechtssysteem, geldt het volgende: 

Elektrische en elektronische apparaten horen niet bij het huisvuil. Consumenten zijn wettelijk verplicht om 

elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur in te leveren bij openbare 

inzamelpunten die voor dit doel zijn opgezet. Details hierover worden bepaald door de nationale wetgeving van 

het betreffende land. Dit symbool op het product, de handleiding of de verpakking, geeft aan dat een product 

onderhevig is aan deze voorschriften. Door recycling, hergebruik van materialen of andere vormen van gebruik 

van oude apparaten, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. 

 

Reiniging: 

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Het moet met een vochtige doek worden schoongemaakt. Gebruik niet 

te veel water! 

Nr. 
Naam 

onderdelen 

  

1 Bedieningspaneel 8 Onderste buis 

2 Schroef M6*12 9 Voet afdekking 

3 Rechte buis 10 Voet 

4 Buitenste sluiting 11 Sluitring 

5 Bovenste buis 12 L Schroef 

6 Schroef M6*12 13 Snoer clip 

7 Middelste buis   


