
Handleiding Infraroodstraler op mazout 

Veiligheidsvoorzieningen 
• Schakel bij manipulaties van het toestel altijd de elektrische stroom en ev. externe 

mazouttoevoer uit. 
• Sommige vlakken kunnen heet zijn, wacht met manipuleren totdat deze zijn afgekoeld. Leun 

nooit op de kachel. Ook de schoorsteen wordt heet! 
• Ontvlambare materialen op min. 2 m afstand van de kachel zetten. 
• Zorg dat er voldoende luchtverversing is voor een goede verbranding. 
• Zorg dat er brandblusapparatuur is in de buurt van de kachel. 
• Externe mazoutaansluiting moet voldoen aan de plaatselijk geldende voorschriften. 
• Zorg voor voldoende verluchting. 

Gebruiksaanwijzingen 
• De kachel enkel horizontaal opstellen 
• Enkel voor gebruik met dieselolie of petroleum. Zorg ervoor dat bij lage temperaturen de 

brandstof vorstvrij is, anders verstoppen de filters. 
• Een sterk vervuilde mazoutfilter blokkeert de toevoer. Vervang tijdig de filter. 
• Zorg voor min. 1 m vrije ruimte aan de luchtinlaat. 
• Controleer de aansluiting van de thermostaat. Verwijder de kortsluitstekker (grijs dopje) niet 

als u geen thermostaat gebruikt. 
• De kachel nooit opstarten zonder brandstof! Schakel niet in als de tank leeg is. Zorg dat het 

toestel voorzien is van voldoende mazouttoevoer. Controleer tijdig het peilglas op de 
mazouttank. 

• Zorg dat het toestel aangesloten is op de juiste netspanning 220 V en voorzien van aarding. 
• Opstart – verwarming: stand 1 (ON) 

o Bij gebruik van thermostaat, zorg dat deze op de gewenste temperatuur is ingesteld. 
o Zet de schakelaar op stand 1 om de kachel aan te zetten. 
o De brander ontsteekt en levert warme lucht na ongeveer 10 seconden. 

• De brander ontlucht via de verstuiver. Het apparaat kan een aantal keren 
afslaan, als het wordt gestart met een leeg filter of als de brandstof moet 
opgezogen worden. Het lampje “MISFIRE” gaat branden. Om dit te herstellen: 
zet de schakelaar op 0 (OFF) en dan op stand 1 (ON) 

• Uitschakelen – verwarming: stand 0 
o Schakel de heteluchtbrander uit: de ventilator blijft draaien om het toestel na te 

koelen. De ventilator stopt automatisch. Pas dan de stekker uittrekken. 
 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


