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A.u.b. eerst deze informatie lezen

HeatUp terrasverwarmer
Verwijder de verpakking volledig en lees de handlei-
ding voor ingebruikname van de terrasverwarmer 
zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere 
referentie.

VOOR GEBRUIK DIENT U OP HET VOLGENDE 
TE LETTEN
Controleer of het betreffende stroomcircuit voor de voor 
het product vereiste wattage geschikt is. Controleer te-
vens of de voedingsspanning overeenkomt met de span-
ning die voor het product is toegestaan (230 V). Schroef 
de poten op de terrasverwarmer en sluit het apparaat aan 
op een stopcontact. Schakel de terrasverwarmer met de 
On/Off-schakelaar in die boven de achterste poot zit.

Gebruik van de terrasverwarmer
De terrasverwarmer beschikt over drie warmte-instellin-
gen. Voor het hoogste niveau (1.500 W) drukt u de knop 
één keer in, voor het middelste niveau (1.000 watt) twee 
keer en voor het laagste niveau (500 watt) drie keer.
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HeatUp patio heater

Remove all packaging materials from the product and read the user 
instructions carefully before using the patio heater for the first time.  
Keep the user instructions for later reference.

IMPORTANT BEFORE USE
Check that the electrical circuit can deliver the required wattage for the product. 
At the same time, ensure that the voltage in the power socket corresponds to 
the voltage for which the product is approved (230 V). Screw the two loose 
legs tightly onto the patio heater and then insert the plug into a power socket. 
Switch on the patio heater. The on/off button is located above the back leg of 
the heater.

Getting started
The patio heater has three heat settings. Press once for the maximum output 
(1500 W), once more for medium output (1000 W) and a third time for lowest 
output (500 W). 

The patio heater is equipped with an anti-topple safety switch, which 
disconnects the power if the patio heater is tilted to one side. If the anti-topple 
switch is activated, the patio heater can be turned on again using the on/off 
switch, which when pressed once is on the maximum heat setting (1500 W).
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De terrasverwarmer is voorzien van een valbeveiliging die het apparaat uitschakelt 
zodra het kantelt. Als de valbeveiliging werd geactiveerd, kunt de terrasverwarmer 
via de On/Off-schakelaar weer inschakelen en met één druk op de warmte-instel-
ling op het hoogste niveau (1.500 W) instellen.

Waarschuwingen en veiligheid
• De terrasverwarmer wordt tijdens het gebruik heet.
• Hij mag niet door kinderen onder acht jaar of personen met beperkte fysieke of 

geestelijke capaciteiten of met een gebrek aan kennis of ervaring worden ge-
bruikt, tenzij zij onder toezicht staan van een volwassene die verantwoordelijk is 
voor hun veiligheid. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het apparaat 
mag niet zonder toezicht door kinderen worden gereinigd of onderhouden.

• Kinderen onder drie jaar mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat 
verblijven.

• Kinderen tussen drie en acht jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen 
als het op een adequate, normale locatie werd geplaatst, het kind over een veilig 
gebruik werd geïnstrueerd en op de hoogte is van de hiermee gepaard gaande 
gevaren. Kinderen tussen drie en acht jaar mogen het apparaat niet aansluiten, 
instellen, reinigen of onderhouden.

• WAARSCHUWING - onderdelen van het product kunnen zeer heet worden en 
brandwonden veroorzaken. Wees extra waakzaam als kinderen of kwetsbare 
personen zich in de buurt van het product ophouden.

• WAARSCHUWING: Dek de terrasverwarmer niet af, omdat dit tot oververhit-
ting kan leiden.

• Omdat de terrasverwarmer tijdens het gebruik zeer heet wordt, mag hij tijdens en 
direct na het gebruik niet worden afgedekt.

• De terrasverwarmer mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
• Gebruik de terrasverwarmer niet in combinatie met programmeerapparaten, ti-

mers, aparte afstandsbedieningen of andere apparaten waarmee de terrasverwar-
mer automatisch kan worden ingeschakeld aangezien er sprake is van brandrisico 
als de terrasverwarmer tijdens het inschakelen afgedekt is of verkeerd geplaatst is.

• Om letsel te voorkomen, moet een beschadigde kabel door de fabrikant of een 
ander geautoriseerd persoon worden vervangen.

• Schakel de terrasverwarmer nooit in als hij zichtbare beschadigingen vertoont.
• Plaats de terrasverwarmer nooit in de buurt van water (bijv. bij een zwembad of 

in zwemzones).
• De terrasverwarmer mag niet worden gebruikt om binnenruimten te verwarmen 

of om de temperatuur in een binnenruimte te reguleren.
• Plaats de terrasverwarmer altijd op een effen, stabiele ondergrond.
• De terrasverwarmer mag niet in de buurt van brandbaar materiaal zoals gordijnen 

worden gebruikt. De terrasverwarmer mag ook niet dicht bij een afhangend tafel-
kleed worden geplaatst.

• Zorg ervoor dat er tussen de terrasverwarmer en de volgende tafelrand of een 
ander voorwerp altijd voldoende ruimte aanwezig is. Bij gebruik mag de terras-
verwarmer niet in contact komen met dergelijke voorwerpen of door voorwerpen 
worden geblokkeerd.

• Plaats nooit voorwerpen achter het rooster.
• Gebruik de terrasverwarmer niet bij slecht weer met sterke regenval of wind.
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• De terrasverwarmer moet altijd onder toezicht staan. U mag geen tijdschakelaar 
of andere apparaten aansluiten om de terrasverwarmer automatisch in- en uit te 
schakelen.

• Voordat de terrasverwarmer kan worden verplaatst, moet hij volledig afkoelen en 
mag niet warm meer aanvoelen. Gebruik voor het verplaatsen van de terrasver-
warmer niet de silicone lus. Verplaats de terrasverwarmer in plaats daarvan met 
beide handen.

Reiniging en onderhoud
Voor de reiniging dient u de stekker van de terrasverwarmer uit het stopcontact te 
trekken en het apparaat volledig te laten afkoelen. Reinig het apparaat alleen met 
een uitgewrongen doek en zonder reinigingsmiddelen. 
De terrasverwarmer mag niet met water worden bespoten, omdat hierdoor het 
warmte-element beschadigd kan raken. Veeg het apparaat na de reiniging met een 
droge doek droog. Wanneer de terrasverwarmer langere tijd niet wordt gebruikt, 
dient hij op een droge plaats te worden opgeborgen.

Hulp bij het verhelpen van fouten
•   Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of het apparaat is ingeschakeld.
•   Controleer of het betreffende stroomcircuit voor de voor het product vereiste 

wattage geschikt is. Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de 
spanning die voor het product is toegestaan (230 V).

•   Controleer de kabel op eventuele scheuren of beschadigingen. Kabel en stekker 
moeten altijd in perfecte staat zijn. Raadpleeg voor het vervangen van de stekker 
een vakman.

•   Wanneer de terrasverwarmer tegen alle verwachtingen in nog steeds niet werkt, 
dient u contact op te nemen met de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verwijdering
Het apparaat is conform de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake afgedankte elek-
trische en elektronische apparatuur voorzien van de WEEE-aanduiding. Deze richt-
lijn eist dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur wordt ingezameld 
en deels wordt gerecycled. Elektrische en elektronische apparaten die zijn voorzien 
van het teken voor afvalbeheer (Denemarken), moeten bij een gemeentelijke mili-
eustraat worden ingeleverd. Elektrische en elektronische apparaten (EEA) bevatten 
materialen, onderdelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en de 
gezondheid als deze afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) 
niet correct wordt verwijderd.
Apparaten die met een doorgehaalde vuilnisbak zijn gemarkeerd, behoren tot deze 
elektrische en elektronische apparatuur. Deze doorgehaalde vuilnisbak betekent dat 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet via het restafval, maar apart 
moet worden verwijderd. Hiervoor beschikken alle gemeenten over milieustraten 
waar afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (gratis) (Anm.: Ist in den 
Niederlanden NICHT immer kostenlos, daher in Klammern!) kan worden inge-
leverd of die de afgedankte apparaten rechtstreeks thuis komen ophalen. Aanvul-
lende informatie is verkrijgbaar bij het afvalbedrijf van uw stad.



Gebruikers van elektrische en elektronische apparaten mogen afval van elektrische 
en elektronische apparaten niet via het restafval verwijderen. De gebruikers mo-
eten de gemeentelijke verwijderingsrichtlijnen opvolgen om de belasting van het 
milieu in verband met de verwijdering van afval van elektrische en elektronische 
apparaten te verlagen en om ervoor te zorgen dat er kan worden geprofiteerd van 
de mogelijkheden van hergebruik en de recycling van de afval van elektrische en 
elektronische apparaten.

Technische specificaties

Volt: 230 V wisselstroom ~ 50/60 Hz 
Watt: 1500 W 
Certificeringen: GS, CE 
Waterdichtheid: IPx4
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Technical data
Voltage: 230V AC ~ 50/60 Hz
Wattage: 1500 W
Certifications: GS, CE.
Water-resistance: IPX4

Complaints
Right of complaint in accordance with applicable legislation. No right of 
complaint in the case of damage caused by using the patio heater in any way 
other than for its intended use, or caused by incorrect handling, normal wear, 
inadequate or incorrect maintenance or incorrect repairs as well as tampering 
with the patio heater by unauthorised persons. Remember to retain the receipt/
invoice as it must be produced in the event of a complaint. Please contact the 
shop where the product was purchased. Errors and omissions excepted.
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