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Inleiding  en  beschrijving 

 

Uw Eurom Parasol heater 1500 terrasstraler is ontworpen voor huishoudelijk 

gebruik buitenshuis. Hij dient te worden gemonteerd rond de standaard van een 

parasol en te worden gebruikt onder die uitgeklapte parasol, zodat de warmte wat 

blijft hangen. De terrasstraler verspreidt snel na de inschakeling een aangename 

warmte. Gebruik de terrasstraler uitsluitend voor het doel, waarvoor hij is 

ontworpen: het verwarmen van een terras, tuin of andere huishoudelijke 

buitenruimte, en niet voor het verwarmen van een binnenruimte, een niet-

huishoudelijke buitenruimte of voor het drogen van textiel of andere materialen. 

Gebruik de terrasstraler niet onder natte of vochtige omstandigheden en laat hem 

onder die omstandigheden ook niet ongebruikt buiten achter. De Parasol heater 

1500 terrasstraler is voorzien van drie halogeen verwarmingslampen die gelijktijdig 

worden in- en uitgeschakeld. 

 

Technisch  gegevens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke veiligheidsvoorschriften 
 

 Controleer voor elk gebruik: 

- of het apparaat geen tekenen van beschadiging vertoont. 

- of het apparaat nog stevig vast, en stevig in elkaar zit.  

- of het stopcontact dat u wilt gebruiken: 

* geaard is  

* het juiste voltage (230V-50Hz) afgeeft 

* minimaal 10 A. gezekerd is  

* beveiligd is met een aardlekschakelaar van 30 mA 

* zich op een veilige, doge plaats bevindt 

 Waarschuwing! Laat een werkend apparaat nooit zonder toezicht 

achter. Gebruik dus ook geen programmeur, timer of andere 

voorziening die de terrasverwarmer automatisch inschakelt. Gebruik 

het apparaat ook niet met een externe voltageregelaar als een 

dimmer o.i.d.; ook dat levert gevaar op!  

 Vermijd, indien enigszins mogelijk, het gebruik van een verlengsnoer. 

Wanner dit onvermijdelijk is, kies dan voor een verlengsnoeren met 

Aansluitspanning 230V – 50Hz 

Vermogen 3x500 Watt   

Isolatieklasse IP23 

Lengte elektrokabel 1,8 meter 

Hoogte 13 cm 

Doorsnee  48 cm 

Gewicht 2,38 kg 
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voldoende vermogen en geschikt voor het juiste voltage. 

Verlengsnoeren en ook verdeeldozen moeten voldoen aan de 

wettelijke regelgeving. Als u een haspel gebruikt, rol de kabel dan 

geheel af! 

 Zorg ervoor dat de elektrokabel niet over (scherpe) randen hangt, 

geen scherpe bochten hoeft te maken, niet kan worden meegesleept 

en geen hete oppervlakken raakt. Wikkel hem ook niet om het 

apparaat 

 Houdt alle brandbare voorwerpen zoals tentzeilen, parasols, takken, 

meubels, gordijnen, papier, enz. uit de buurt van de 

verwarmingslampen (minstens 1 meter!). Ook de afstand tot muren 

moet minstens 1 meter zijn.  De afstand tussen achterzijde lamp en 

parasoldoek dient minimaal 30 cm. te zijn.  

 Plaats het apparaat niet in de onmiddellijke omgeving van een bad, 

washok, zwembad of een andere watervoorziening en zorg ervoor dat 

de terrasstraler nooit in water kan vallen. Bedien hem ook niet met 

natte handen en dompel de terrasstraler, elektrokabel of stekker 

nooit in water of enige andere vloeistof. 

 Houd licht ontvlambare vloeistoffen of materialen als verf, benzine, 

gastankjes enz. uit de buurt van de werkende terrasstraler. Gebruik 

het apparaat ook niet op een plaats waar mogelijk bijtende of 

vluchtige stoffen, stof, stoom of gas in de lucht voorkomen, en niet in 

een brandgevaarlijke omgeving zoals nabij gastanks, gasleidingen of 

spuitbussen. Dat levert explosie- en brandgevaar op!  

 Plaats het apparaat niet direct onder of boven een stopcontact. 

 Dek de terrasstraler op geen enkele wijze af tijdens het gebruik; 

daardoor raakt hij oververhit en/of treedt er brandgevaar op.  

 Hang of leg nooit voorwerpen als kleding, dekens, kussens, 

gordijnen, papier enz. over of dichtbij het apparaat, ook niet om te 

drogen.   

 De terrasstraler wordt tijdens het gebruik buitengewoon heet en 

vraagt even tijd om af te koelen. Raak hem dus niet aan tijdens of 

direct na het gebruik! 

 Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in 

de aanwezigheid van kinderen,  handelingsonbekwame personen of 

huisdieren. Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door 

personen (incl. kinderen) met een fysieke- zintuiglijke- of mentale 

beperking, of gebrek aan ervaring en kennis, ongeacht of er toezicht 

is of instructie is gegeven aangaande het gebruik van het apparaat 
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door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er dient 

op te worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen.  

 Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en huisdieren en 

laat ze er niet mee spelen. Laat ze ook nooit alleen met het apparaat.  

 Als het apparaat om wat voor reden dan ook kraakt of knapt tijdens 

het gebruik, of de werking onderbreekt, of als u tijdens de werking 

van het apparaat onvolkomenheden of een storing constateert, of als 

enig onderdeel van de terrasstraler, elektrokabel of stekker 

scheurtjes of beschadiging vertoont, stel het apparaat dan 

onmiddellijk buiten gebruik en verbreek de elektriciteitsaansluiting. Er 

bestaat gevaar voor brand, letsel of schade! Wend u tot uw 

leverancier of een erkend elektricien ter reparatie of vervanging. Voer 

zelf geen reparaties uit, dat kan gevaarlijk zijn! Reparaties, 

uitgevoerd door onbevoegden of wijzigingen aan het apparaat doen 

de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant vervallen. 

 Neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen 

voordat u het aanraakt, installeert, bijstelt, verplaatst, schoonmaakt 

of er onderhoud aan uitvoert. 

 Voorkom trillingen en verhitting en behandel het apparaat altijd met 

zorg! 

 

Opstellen en aansluiten 

 

Verwijder al het verpakkingsmateriaal en houd het verpakkingsmateriaal buiten 

bereik van kinderen. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.  

Controleer het apparaat, de elektrokabel en de stekker op beschadigingen. Gebruik 

nooit een beschadigd apparaat maar ga ermee naar uw dealer of een erkend 

elektricien. 

1. Plaats nu de lampen in de contacten. Draai daartoe de vleugelmoer van de lamp 

los, verwijder met een kruiskopschroevendraaier de schroef en klap het rooster 

weg. Neem de  halogeenlamp uit de verpakking en plaats hem in de met een 

veer uitgevoerde lamphouder. Zorg ervoor dat hij volkomen horizontaal 

bevestigd wordt. Het is belangrijk dat de eindkapjes van de halogeenlamp goed 

contact maken met de lamhouder. Let erop het oppervlak van de halogeenlamp 

niet met uw blote huid aan te raken maar gebruik desnoods een doekje o.i.d. 

Gebeurt dit per ongeluk toch, dan dient het oppervlak grondig te worden 

gereinigd met wat spiritus op een pluisvrije doek. Ingebrande vingerafdrukken 

leiden tot een verkorte levensduur van de lamp! Schroef tenslotte het rooster 

weer voor de lamp; gebruik de terrasstraler nooit zonder beschermrooster voor 

de lampen!  

2. Controleer of de parasol compleet, stevig en onbeschadigd is. Zitten alle 

baleinen goed bevestigd? Stel vast dat de parasol stevig en stabiel staat in een 
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goed passende, voldoende zware parasolvoet. De voet dient op een vaste, 

vlakke en horizontale ondergrond te staan. 

3. Kies een positie op de parasolstandaard om de terrasstraler te monteren. Doe 

dat op een zodanige hoogte dat er voldoende ruimte verwarmd wordt: hoe hoger 

de bevestiging, hoe groter de stralingskring, maar monteer de terrasstraler niet 

tussen baleinen en parasoltop!. Let er bij de bevestiging  op dat de lampen niet 

op brandbaar oppervlak is gericht, dat de lamp zich  minstens 2 meter boven de 

grond bevindt en dat de achterzijde van de lamp minimaal 30 cm. van het 

parasoldoek verwijderd blijft. Brandbare voorwerpen dienen op minimaal een 

meter afstand van de lampen te worden gehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Schuif de terrasstraler op de gekozen plaats rond de standaard van de parasol. 

Draai de terrasstraler stevig vast op de standaard van de parasol met de knop 

die de standaardklem aandraait. De  parasolstandaard dient een doorsnee te 

hebben tussen de 36 en 48 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Wind de elektrokabel om de standaard van de parasol Leid het andere eind van 

de elektrokabel op zodanige wijze naar een 230V-stopcontact dat hij niet verhit 

raakt en er geen gevaar voor struikelen, meeslepen, vertrappen enz.  ontstaat! 

6. Om de terrasstraler in werking te stellen steekt u de stekker in een geaard 

230V-stopcontact dat zich óf binnenshuis bevindt óf IP54 waterdicht is. Om de 

terrasstraler weer uit te schakelen neemt u de stekker weer uit het stopcontact.  
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7. Om de hoogte van de terrasstraler te veranderen draait u met de knop de klem 

los, schuift u de terrasstraler op de gewenste hoogte en draait u de klem weer 

vast. Let er op de elektrokabel niet mee te klemmen!  

8. Met de knoppen op de zijkant van de lamp kunt u de straalrichting instellen. 

Richt die nooit op brandbare oppervlakken en draai de knoppen weer stevig vast 

voor u het apparaat (weer) in gebruik neemt! In de verpakking vindt u drie 

warmte-geïsoleerde hendeltjes die u tussen de vleugelmoeren op de lampen 

kunt aanbrengen, zie foto voorzijde boekje. Daarmee kunt u naderhand de 

richting iets bijstellen. Neem altijd de stekker uit het stopcontact en wacht tot de 

terrasstraler is afgekoeld voor u hoogte of straalrichting verstelt! 

 

Schoonmaak  en  service 
 

Schoonmaak 

Voordat u de terrasstraler reinigt altijd eerst de stekker uit het stopcontact nemen 

en het apparaat af laten koelen. De buitenzijde van de terrasstraler (kunststof) 

kunt u afnemen met een schone, zachte niet pluizende doek of - borstel. Evt. kunt 

u een vochtige (niet: natte!) doek met wat mild reinigingsmiddel gebruiken. Let 

erop dat de lamp volkomen droog is voor u hem weer in werking stelt! Gebruik 

geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuursponsjes of –borstels en geen 

chemisch reinigingsmiddel; dat kan het materiaal beschadigen. Gebruik ook geen 

brandbare schoonmaakmiddelen als wasbenzine of spiritus. Het rooster kunt u 

eventueel met een borsteltje wat reinigen. Pas op de lamp niet te raken, 

halogeenlampen zijn uiterst kwetsbaar! Dompel stekker, elektrokabel of welk deel 

van het apparaat dan ook nooit in water of enige andere vloeistof!  

 

Service 

Het enige onderhoud dat u zelf aan de terrasstraler kunt en mag uitvoeren, is het 

vervangen van een lamp. Neem daartoe eerste de stekker uit het stopcontact en 

zorg ervoor dat de lamp compleet is afgekoeld. Volg verder de procedure als 

beschreven onder ‘Opstellen en Aansluiten’. Bij normaal gebruik behoeft de 

terrasstraler geen verder onderhoud. Wend u bij eventuele storingen of 

beschadigingen tot uw dealer of een erkend elektricien en vraag altijd om originele 

onderdelen. Voer nooit zelf reparaties uit. Zelf-uitgevoerde reparaties en/of 

wijzigingen aan het apparaat doen de garantie en de aansprakelijkheid van de 

fabrikant vervallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


