
 
 
 
 
 
 
 
 

INFRAROOD  DIESEL  STRALERS               Machine code: 6690 
 
Deze dieselgestookte straler geeft stralingswarmte af aan de voorzijde van 
de machine. De ventilator zorgt voor meer luchtverplaatsing waardoor U 
een groter oppervlak kunt verwarmen. Als U een ruimte met deze machine 
gaat verwarmen,  dient U altijd voor voldoende ventilatie zorg te dragen. 
Voor het hitteschild moet altijd minimaal 200 cm vrije ruimte zijn. Let op 
voor brandgevaar omdat de machine een open verbranding heeft. Gebruik 
de machine nooit zonder toezicht! 
 
Het in bedrijf stellen van de infrarood straler: 
 
1) 
Steek de stekker van de machine in het stopcontact, en zorg dat de machine getankt is met petroleum of 
dieselolie. Met de knop LOW & HIGH regelt U de capaciteit. Bij het inschakelen moet de machine altijd 
op de stand HIGH staan tijdens de eerste 5 minuten. Dat er enige rook uit het hittescherm komt tijdens 
het ontsteken is normaal.  De machine aanzetten gebeurt met de zwarte AAN / UIT knop op de voorzijde 
van het bedieningspaneel. Als U de machine uit wil zetten mag U dit niet doen door de stekker uit te 
trekken, maar met de schakelaar, daar de machine nog enkele minuten na-koelt met zijn ventilator.  
 
2) 
Als de tank leeg raakt stopt de machine, en zal er enige rook uit het hitteschild komen. Indien men de 
machine niet binnen enkele minuten uitschakelt zal hij op storing gaan, hetgeen wordt aangegeven door 
het oplichten van het rode lampje op het paneel.  Tank de machine bij en zet de schakelaar op Uit en na 
enkele seconden weer op AAN. Druk de witte reset - knop op het paneel in. De machine zal na 1 a 2 
minuten opnieuw gaan opstarten, het geen U hoort aan het tikkende geluid van de pomp. Hij moet wel 
nog even ontlucht worden. Tijdens het opstarten moet U het kraantje  rechts van het paneel  tijdens  5  
seconden een slag open te draaien en daarna weer dicht. Indien de machine niet opstart herhaald U 
deze handeling nog een keer. 
 
3) 
De tank heeft een inhoud van 40 ltr, die voldoende is voor 10 uur op de stand HIGH en 13 uur op de 
stand LOW te functioneren. Bij het bijtanken van de machine kunt U normale diesel of petroleum 
gebruiken. Let wel op met tanken, want het morsen van brandstof is  schadelijk voor het milieu ! 
 
4) 
Bij vragen, storingen of problemen, direct stoppen en ons eerst voor aanvullend advies raadplegen. 
Wij wensen U verder bij het werken met deze machine veel succes ! 
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Wij verzoeken U vriendelijk deze 
gebruiksaanwijzing bij het retour brengen van 

de machine, weer in te leveren. 
 


