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Handleiding 

terrasverwarmers 
Inhoud 

 Woordje vooraf 

 Hoe gaat u stap voor stap te werk? 

 Wat als 

 

Woordje vooraf 

Beste gebruiker, 

Deze handleiding is opgesteld zodanig dat u gemakkelijk de terrasverwarmer kunt gebruiken 

zonder te beschadigen. Wij raden u daarom ook ten sterkste aan dat u deze handleiding 

nauwgezet volgt.  

Stap voor stap wordt alles uitgelegd aan de hand van een stappenplan, bijgestaan door 

foto’s. Indien u het toch nodig acht om van deze stappen af te wijken, staat u zelf in voor de 

gevolgen. 

Mocht u toch nog problemen tegenkomen die u niet opgelost krijgt met deze handleiding, 

kan u ons steeds contacteren en helpen wij u graag verder. 

 

Veel succes met uw project 

 

 

Het Bestrentteam 
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Hoe gaat u stap voor stap te werk? 

 

Startopstelling 

Dit is de basisopstelling vooraleer u het toestel gaat gebruiken.  

Het toestel staat  in deze fase opgeborgen. Dit is om het transport 

van het toestel te vergemakkelijken. 

 

 

 

Stap 1: het bevestigen van het afdekdeksel  

 

Draai de vleugelmoeren uit de schroefdraden. Neem nu het deksel dat bij de 

terrasverwarmer geleverd is. Deze positioneer je boven de drie schroefdraden die zich 

bovenaan bevinden. Draai nu de vleugelmoeren vast in de schroefdraden.

Stap 2: Verlengen van de terrasverwarmer  

 

 

 

 

 

Draai de drie schroefdoppen die zich in de terrasverwarmer bevinden helemaal los en uit de 

schroefdraad. Hef vervolgens de hoofdbuis van de terrasverwarmer helemaal omhoog tot 

die zich bovenaan tegen de behuizing bevindt. Schroef de hoofdbuis hier vast langs boven 



 
 

3 
Gelieve deze documenten steeds terug te bezorgen 

met de schroefdoppen die u eerder helemaal los heeft gedraaid. De laatste foto toont hoe 

het toestel er nu uit moet zien. 

Stap 3: Het aansluiten van de gasfles 

 

 

 

Neem de schroefdop die zich op de gasleiding bevindt, uit de behuizing. Schroef de dop op  

de gasfles. Plaats vervolgens de gasfles in de behuizing. Zorg dat de gasfles zo geplaatst is 

dat, wanneer de afdekplaat geplaatst wordt (A), je door het gat aan de sluiting van de gasfles 

kunt. Als laatste stap draai je de gasfles open.   

 

Stap 4: Het opstarten  van de terrasverwarmer 

 

Om de terrasverwarmer in gang te 

krijgen, gaat u als volgt te werk: U 

duwt de gasregelaar in en draait hem 

open. Terwijl u dit doet, drukt u de 

ontsteking in totdat de 

terrasverwarmer brandt. Hou nu de 

gasregelaar gedurende 10 seconden 

nog in. Nadien kan u de gasregelaar 

loslaten. U kunt nu de intensiteit van 

de brander regelen met deze knop.  

 

 

 

Stap 4: Het opbergen van de terrasverwarmer 

Hiervoor gaat u in omgekeerde volgorde te werk. Draai eerst de gassluiting van de gasfles 

toe alvorens de gasregelaar bovenaan. Wanneer u de hoofdbuis laat zakken, doe dit 

langzaam en laat hem niet vallen. 

 

A 


