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ELITE HEAT 
Revolutionaire infraroodstraler 
 
Veiligheidsvoorschriften & bediening Elite infraroodstraler 
 
ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
 
Lees deze voorschriften grondig voor gebruik zodat u begrijpt hoe u dit toestel moet 
gebruiken om verwondingen te vermijden. Als u iets niet begrijpt, gebruik dit toestel dan 
NIET, maar neem contact op met de leverancier voor advies. 
 
U moet op de hoogte zijn van alle veiligheidsvereisten en weten of dit toestel geschikt is voor 
het doel waarvoor u het wilt gebruiken. 
 
De werkomgeving moet met een lint afgezet zijn tegen buitenstaanders en onbevoegden. 
 
Dit toestel mag niet worden bediend door personen die onder invloed van geneesmiddelen, 
alcohol en/of drugs zijn. Gebruik dit toestel niet als u moe bent of als u zich onwel voelt. 
 
U MOET een risicoanalyse uitvoeren voor u dit toestel gebruikt om uw veiligheid en die van 
anderen te garanderen. 
 
Draag geen losse juwelen of kleding die kan hinderen of in het toestel vast kan komen te 
zitten. Bind lang haar bijeen naar achter. 
 
Breng iedereen in de werkomgeving op de hoogte van wat u aan het doen bent. 
 
Zet het verwarmingstoestel niet in de buurt van brandbaar materiaal. 
 
LEER WERKEN MET HET TOESTEL! U moet weten hoe u het toestel snel moet 
uitschakelen in geval van nood. 
 
Het vuurscherm biedt geen volledige bescherming voor jonge kinderen en mensen met een 
beperking. 
 
Gebruik dit verwarmingstoestel niet in de onmiddellijke omgeving van een bad, douche of 
zwembad. 
 
Het verwarmingstoestel mag niet worden gebruikt door kinderen of mensen met een fysieke, 
zintuiglijke of mentale beperking en mensen die onvoldoende ervaring of kennis van het 
toestel hebben, behalve als ze onder toezicht staan of in opleiding zijn. 
 
Kinderen moeten altijd onder toezicht staan als ze in de buurt van het verwarmingstoestel 
zijn en mogen niet alleen worden gelaten. 
 
Zorg voor voldoende verluchting als u dit toestel gebruikt. 
 
Gebruik het toestel niet in een besloten ruimte. 
 
Verplaats het toestel niet door aan de voedingskabel te trekken. 
 
Schakel het verwarmingstoestel altijd UIT en haal de stekker uit het stopcontact voor u het 
toestel reinigt, in een andere positie kantelt of achterlaat. 
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Controleer het toestel grondig voor gebruik. Als u twijfels hebt over de toestand van het 
toestel, GEBRUIK HET DAN NIET. 
 
PLAATSING 
 
Zet het verwarmingstoestel op een stevige, vlakke ondergrond waar het niet in de weg staat. 
 
Zorg voor 300 mm vrije ruimte links en rechts van het toestel, 500 mm erachter en 3 meter 
ervoor zodat er voldoende luchtstroom is. 
 
Plaats het verwarmingstoestel zo dat de verwarmingselementen naar de te verwarmen zone 
wijzen. 
 
Plaats het verwarmingstoestel NIET in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of materialen. 
 
Het verwarmingstoestel kan 15 graden naar beneden en 45 graden omhoog worden 
gekanteld. Vergrendel de wielen zodra het toestel in de juiste positie is gezet. 
 
Als het toestel naar beneden wordt gericht, zorg er dan voor dat het niet naar licht 
ontvlambare oppervlakken zoals een tapijt wijst. Richt het niet naar oppervlakken die 
warmtegevoelig zijn. 
 
BEDEK HET TOESTEL NIET om oververhitting te voorkomen. 
 
KANTELEN 
 
Het verwarmingstoestel kan in stappen van 15 graden 15 graden voorwaarts en 45 graden 
achterwaarts worden gekanteld. 
 
Neem hiervoor beide hendels stevig vast en duw of trek het verwarmingstoestel in de 
gewenste positie. 
 
Kantel het verwarmingstoestel niet terwijl het in gebruik is. Schakel de verwarming altijd eerst 
uit en laat het toestel 20 minuten afkoelen voor u het in een andere positie kantelt. 
 
BEDIENINGSINSTRUMENTEN 
 
Elk element wordt bediend door een afzonderlijke AAN/UIT-schakelaar. 
 
Duw de schakelaar omlaag om een element AAN te schakelen. 
Duw de schakelaar omhoog om een element UIT te schakelen. 
 
BEDIENING 
 
Zet het verwarmingstoestel in de gewenste positie, sluit de voeding aan en zet de schakelaar 
AAN. Zorg ervoor dat niemand over de voedingskabel kan struikelen. 
 
Schakel elk verwarmingselement aan naar wens. 
 
Laat het toestel niet langer dan 8 uur onafgebroken draaien zonder het te laten afkoelen. 
 
VEILIGHEID VERWARMINGSELEMENTEN 
 
Elk verwarmingselement is beschermd door een speciale buis van getint glas. Deze buis 
MOET in goede staat zijn, zonder barsten of scheuren. 



3 
 

 
Het licht van het verwarmingselement kan de ogen beschadigen als het niet door de buis is 
afgeschermd. 
 
Schakel het toestel UIT en haal de stekker uit het stopcontact als een buis ontbreekt of 
beschadigd is. Duid aan op het toestel “ONVEILIG NIET GEBRUIKEN” en neem contact op 
met de leverancier om het toestel te vervangen. 
 
Neem de verwarmingselementen bij de keramische uiteinden vast en niet bij het glas om 
beschadiging door vet te voorkomen. 
 
ONDERHOUD & REINIGING 
 
Reinig of onderhoud het toestel nooit terwijl het ingeschakeld is. Haal de stekker uit het 
stopcontact voor u het toestel begint te reinigen. Als het niet in gebruik is, bergt u het toestel 
weg op een veilige plaats tegen dieven en onbevoegden. 
 
Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij worden vervangen door de fabrikant, een 
onderhoudstechnicus of andere bevoegde persoon om het risico op elektrocutie te 
vermijden. 
 
ELEKTRISCHE VEILIGHEID 
 
230 Volt model: 
 
Als u een 230V-model hebt gekregen met een 13A-stekker, kunt u het aansluiten op een 
standaard 230V-13A-stopcontact. 
 
Als u een 230V-model hebt gekregen met een 16A-stekker, kunt u het aansluiten op het 
standaard 230V-16A-net of een geschikte stroomgenerator. 
 
110 Volt model: 
 
Toestellen met een 110V-32A-stekker moeten worden aangesloten op een 110V-32A-
stopcontact. Gebruik hiervoor een geschikte stroomgenerator of geventileerde transformator. 
 
Ongeacht de spanning: 
 
GEBRUIK GEEN VERLENGKABEL. 
 
Als het toestel gevallen is of een onderdeel beschadigd is, lever het dan terug in. Herstel het 
NIET zelf. 
 
Rol de voedingskabel helemaal af en laat hem er losjes bij liggen. Leg hem uit de buurt van 
het toestel, beschermd tegen water en scherpe voorwerpen. Zorg ervoor dat niemand erover 
kan struikelen. 
 
Gebruik voor extra veiligheid een differentieelschakelaar of sluit het toestel aan op het 
elektriciteitsnet met ingebouwde differentieelschakelaar. 
 
Schakel het toestel UIT voor u de stekker in het stopcontact steekt. 
 
Gebruik dit verwarmingstoestel niet met een programmeertoestel, timer, afstandsbesturing of 
enig ander instrument dat het toestel automatisch inschakelt, wegens brandgevaar als het 
toestel bedekt is of in een verkeerde positie staat. 
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VERMOGENSTABELLEN 
 

EH110 

Spanning 110 V 

Wattverbruik Een element 
1400 

Twee elementen 
2800 

Stroomsterkte 12 Amp 24 Amp 

Hertz 50 Hz 

 

EH230 

Spanning 230 V 

Wattverbruik Een element 
1400 

Twee elementen 
2800 

Stroomsterkte 6 Amp 12 Amp 

Hertz 50 Hz 

 


