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Professionele Standaard
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DANK
Hartelijk dank dat u voor een EUROM artikel hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus
gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren.
Om het beste uit het artikel te halen is het belangrijk dat u dit instructieboekje vóór gebruik
aandachtig en in zijn geheel doorleest en ook begrijpt. Bewaar het instructieboekje
vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen. Bewaar ook de
verpakking: dat is de beste bescherming voor het artikel tijdens de opslag buiten het seizoen.
En mocht u het artikel ooit aan iemand anders overdragen, lever er dan het instructieboekje
en de verpakking bij.

BESCHRIJVING:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voet
Standaard, onderste deel
Standaard, middelste deel
Standaard, bovenste deel met uitschuifgedeelte
Uitschuifgedeelte
Stopcontact met omvalbeveiling en
verlengsnoer

Montage van de standaard

 Plaats het onderste deel van de standaard (met het bevestigingsplaatje) op de voet. Keer de
voet om en schroef het onderste deel van de standaard vanaf onderkant voet vast met het
plaatje en de borgmoer. Zet de voet weer rechtop. Plaats het beschermkapje over de
aansluiting.
 Steek het middelste deel van de standaard in het onderste deel, schroefgaten op
schroefgaten. Bevestig het op z’n plaats met vier fixatieschroefjes. Op dezelfde wijze
bevestigt u het bovenste deel van de standaard (met daarin het verstelbare deel) over het
middelste deel.
 Schuif het uitschuifgedeelte naar boven en ziet deze vast met de meegeleverde zwart
zelftapper.
 Plaats het stopcontact met de verlengsnoer op het onderste deel van de standaard met het
stopcontact naar boven. Bevestig deze stevig met de bijgeleverde beugels en schroefjes
 Bevestig het apparaat op de standaard, met de meegeleverde borgmoer.
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 Controleer of alle aansluitingen onwrikbaar vast zitten en het apparaat in zijn geheel stevig
op z’n plaats staat voordat u hem in gebruik neemt. Het apparaat moet stevig en stabiel
staan op een effen, volkomen horizontale ondergrond.

Standaard
De standaard is multifunctioneel. In de top van het smalle standaarddeel bevindt zich een
schroefdraad; een passende schroef met zwarte dop wordt meegeleverd.

Omvalbeveiliging
Het extra stopcontact is uitgevoerd met een omvalbeveiliging. Mocht hij dus ondanks uw
voorzorgsmaatregelen toch een keer vallen dan schakelt hij automatisch uit.
Neem in dat geval onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
Controleer het apparaat wat bevestigt is aan de standaard nauwkeurig op beschadigingen en
zet hem weer rechtop. Stel een beschadigd apparaat nooit in werking maar biedt het ter
controle en/of reparatie aan bij uw dealer of een erkend servicepunt!
Wanneer u geen beschadigingen constateert schakelt u het apparaat uit, steekt u de stekker
weer in het stopccontact en stelt u het apparaat weer in werking. Houd het apparaat het eerste
kwartier nauwkeurig in het oog; doen zich alsnog storingen voor, schakel hem dan onmiddellijk
uit en biedt hem ter reparatie aan bij uw dealer/servicepunt.

INFORMATIE OVER VERWIJDERING EN RECYCLING VAN DE STANDAARD
Let er s.v.p. op dat dit product is voorzien van het doorgekruiste
prullenbaksymbool. Dit betekent dat de terrasverwarmer t.z.t. niet met het
gewone huishoudelijke afval mag te worden aangeboden, maar als elektrisch en
elektronisch afval gescheiden dient te worden ingezameld. De overheid heeft
hiertoe inzamelpunten aangewezen; wend u tot uw lokale overheid voor een
inzamelpunt bij u in de buurt.
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