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DANK 
Hartelijk dank dat u voor deze EUROM partytentheater hebt 
gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat 

hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren. 
Om het beste uit uw partytentheater te halen adviseren wij u deze 
instructies voor het eerste gebruik nauwkeurig door te lezen. 

Besteed speciale aandacht aan de veiligheidswaarschuwingen. Wij 
raden u tevens aan dit boekje te bewaren om het in de toekomst nog 
eens te kunnen raadplegen. 
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BELANGRIJK! 
De installatie van uw partytentheater dient volledig te voldoen aan 
alle lokale voorschriften, eisen en regels aangaande elektriciteit. 
Wanneer u daar niet zeker van bent, laat de installatie dan door een 
erkend elektricien controleren. 
Dit apparaat dient te worden aangesloten op een goed werkend, 
onbeschadigd geaard stopcontact van 220-240V/50Hz/eenfase. De 
installatie dient te zijn voorzien van een 30 mA aardlekschakelaar.  
De stekker moet altijd gemakkelijk bereikbaar zijn wanneer het 
apparaat is aangesloten op de stroomvoorziening. 
Lees dit instructieboekje nauwkeurig en volg de aanwijzingen op. 
Controleer, voor u het apparaat aansluit, altijd of: 
 het voltage waar u op wilt aansluiten overeenkomt met dat, wat 

op het typeplaatje vermeld staat. 
 stopcontact en stekker op elkaar passen. 
 het stopcontact geaard is. 
 het apparaat stevig hangt, op de juiste hoogte en met voldoende 

vrije ruimte om zich heen (zie verderop in dit boekje). 
 de elektrokabel onmiddellijk bij de heater vandaan is geleid, 

zodat hij niet heet kan worden. 
 

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 
 De partytentheater dient uitsluitend te worden gebruikt op de 

wijze waarop- en voor het doel waarvoor hij is ontworpen: het in 
opgehangen staat verwarmen van partytenten, veranda’s en 

vergelijkbare overdekte buitenplaatsen in de privésfeer. Gebruik 
hem dus niet voor andere doeleinden zoals het drogen van 
kleding of ander textiel, of andere materialen/producten/mensen 
of dieren. De partytentheater is niet bedoeld voor commercieel 
gebruik en dient niet te worden gebruikt op bouwplaatsen of in 
kassen, stallen enz. 
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 De carbon verwarmingslampen zijn erg breekbaar; hanteer de 

partytentheater dus met zorg. Voorkom stoten, vallen enz. 
 Die partytentheater moet volgens de voorschriften verderop in 

dit boekje geïnstalleerd worden. 
 De partytentheater verspreidt een zeer intense hitte. Stel 

daarom geen mensen (i.h.b. geen oudere mensen of kleine 
kinderen)  bloot aan de directe straling. Dat geldt ook voor 
dieren. 

 De partytentheater mag nooit worden geïnstalleerd of gebruikt 
in de nabijheid van brandbare voorwerpen. Denk daarbij in het 
bijzonder ook aan gordijnen, meubels, tentzeilen enz. Hij dient 
niet te dicht bij een stopcontact te hangen en ook niet in een 
vochtige omgeving zoals een wasruimte, bij een zwembad enz. 

 Gebruik de infraroodstraler niet in ruimtes waar zich ook licht-
ontvlambare of explosieve stoffen bevinden.  

 Om het risico van elektrische schok of brand te verminderen 
mag de partytentheater niet worden gebruikt met een timer of 
een andere voorziening die het apparaat automatisch in- en 
uitschakelt. Tijdens het gebruik dient er altijd toezicht te zijn. 

 Dek de partytentheater nooit af! Hang er ook niets overheen!  
 Zorg ervoor dat de elektrokabel onmiddellijk zonder bochten 

naar boven wordt weggeleid. Als de kabel hete delen van de 
heater raakt of anderszins in het stralingsgebied ervan komt kan 
hij smelten. Dat levert serieus brandgevaar op! 

 Leid de elektrokabel niet achter planken langs of onder kleden 
door en zorg ervoor dat er niet op getrapt of over gestruikeld 
kan worden. Voorkom dat de kabel in contact komt met hete 
delen van de infraroodstraler.  

 Voorkom het gebruik van een verlengsnoer. Is dat onvermijde-
lijk, kies dan een zo kort mogelijk snoer met een vermogen van 
minimaal 10A en 1500W  (type 1000) dan wel 10A en 2000W 
(type 1500) Als er een kabelhaspel wordt gebruikt dient u deze 
helemaal af te rollen. 



 6 
 Zorg ervoor dat de partytentheater nooit in water of wat voor 

vloeistof dan ook kan vallen en dompel hem er ook niet in. Raak 
het apparaat nooit met natte handen aan. 

 Steek nooit vingers, potloden of enig ander voorwerp door het 
rooster de heater in. Het rooster wordt zeer heet tijdens het 
gebruik en mag pas worden aangeraakt wanneer de heater 
volledig is afgekoeld. 

 Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt 
gebruikt in aanwezigheid van kinderen,  handelingsonbekwame 
personen of huisdieren. Sta kinderen niet toe met het apparaat 
te spelen. Dit apparaat is niet geschikt om te worden bediend 
door kinderen of personen met lichamelijke, zintuiglijke of 
geestelijke beperkingen of door personen zonder kennis of 
ervaring met dit apparaat. Zorg dat elke bediener het instructie-
boekje heeft doorgelezen. Houd kinderen en dieren uit de buurt 
van het apparaat.  

 Schakel de partytentheater uit en neem de stekker uit het 
stopcontact  - na elk gebruik of wanneer u de lokatie verlaat 

  - voordat u hem verplaatst of schoonmaakt 
  - bij storing of onderhoud 
 Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, beschadiging 

vertoont of niet goed werkt. Schakel het apparaat onmiddellijk 
uit, neem de stekker uit het stopcontact en wend u dan tot uw 
leverancier of een erkend elektricien. Vraag bij reparatie om 
originele onderdelen. Demonteer of repareer het apparaat, de 
kabel of de stekker nooit zelf. Het apparaat bevat geen 
onderdelen die u zelf kunt vervangen of repareren. 

Handelen, anders dan in dit instructieboekje staat beschreven, doet 
de aansprakelijkheid van leverancier, importeur en fabrikant als ook 
de garantie vervallen. 
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BELANGRIJKSTE ONDERDELEN 

 
1 – elektrokabel 
2 – ophangketting 
3 – ophangoog heater 
4 – decoratiekapje 
5 – afdekkap 
6 – reflexiescherm 

7 – carbonlamp(en) 
8 – rooster 
9 – controlebox 
10 – indicatielampjes 
11 - trekkoord 

 
INSTALLATIE 

 
1: extra bevestigingsketting met 2 karabijnhaken 
2: standaard ophangketting met aan uiteinde karabijnhaak 
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De partytentheater dient zodanig te worden opgehangen dat er 
boven het decoratiekapje minimaal 40 cm. vrije ruimte is tot een 
zoldering, tentzeil o.i.d. De lengte van de ophangketting is 40 cm.  
Verder dient er aan de zijkanten minimaal 50 cm. ruimte te zijn tot 
wanden, tentzeilen en wat voor voorwerpen dan ook, en de 
onderzijde van de controlebox dient zich minstens 1.80 meter boven 
de grond te bevinden. De partytentheater mag dus nooit worden 
opgehangen aan een haak in een muur, waar hij dan schuin 
tegenaan hangt!  
Er zijn twee manieren van ophangen mogelijk: 

1. Aan een zoldering 
2. Aan een frame (van een tent o.i.d.) 

 
1. Ophangen aan een zoldering 
De Partytentheater dient aan een betonnen zoldering te worden 
opgehangen. Hang hem niet  aan een plafond van hout, gips of wat 
voor ander materiaal dan ook! Daar zijn het bevestigingsmateriaal 
en de brandveiligheidsmaatregelen niet op berekend. 
 Zoek een plaats in de zoldering 

die aan alle eisen voldoet; 
 Boor een gat met een doorsnee 

van 8mm en voldoende diepte; 
 Sla de meegeleverde keilbout-

met-ophangoog in het gat; borg 
hem door het oog met de klok 
mee te draaien en controleer of 
het ophangoog stevig vastgeschroefd zit in de keilbout, of bout-
met-oog onwrikbaar vast zit en of het geheel in staat is minimaal 
10 kg. te dragen. 

 Hang de Partytent-heater met de karabijnhaak aan het 
ophangoog, zodat de Partytentheater 40 cm. van het plafond 
verwijderd blijft.  

 Controleer of de karabijnhaak goed sluit. 
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2. Ophangen aan een frame (van een tent o.i.d.) 
Zorg voor een bevestigingspunt waarvanaf de Partytent-heater vrij 
naar beneden kan hangen en dat stevig genoeg is om de heater 
probleemloos te dragen. Bevestig hem zodanig onwrikbaar dat hij 
niet kan zakken, glijden, schuiven of anders in beweging kan komen. 
 Zoek een plaats in het frame die aan alle eisen voldoet; 
 Gebruik de extra bevestigingsketting met aan elke kant een 

karabijnhaak voor de bevestiging: 
-  Haak de extra ketting met de ene karabijnhaak aan de ring 

van de ophangketting die aan de Partytent heater zit; 
-  Sla de bevestigingsketting enkele malen om het frame; 
-  Haak daarna ook de tweede karabijnhaak aan de ring van de 
ophangketting; zo blijft de partytent heater 40 cm. verwijderd van 
het frame. 

 Controleer of de karabijnhaken goed sluiten en of de 
partytentheater onwrikbaar hangt. Hij mag niet kunnen schuiven, 
zakken, glijden o.i.d.! 

 

2. Ophangen aan een frame (van een tent o.i.d.) 
Zorg voor een bevestigingspunt waar vanaf de Partytent-
heater vrij naar beneden kan hangen en dat stevig genoeg is 
om de heater probleemloos te dragen. Bevestig hem zodanig 
onwrikbaar dat hij niet kan zakken, glijden, schuiven of anders 
in beweging kan komen. 
 Zoek een plaats in het frame die aan alle eisen voldoet; 
 Gebruik de extra bevestigingsketting met aan elke kant een 

karabijnhaak voor de bevestiging: 
-  Haak de extra ketting met de ene karabijnhaak aan de 

ring van de ophangketting die aan de Partytent heater zit; 
-  Sla de bevestigingsketting enkele malen om het frame; 
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-  Haak daarna ook de tweede karabijnhaak aan de ring 
van de ophangketting; zo blijft de partytent heater 40 cm. 
verwijderd van het frame. 

 Controleer of de karabijnhaken goed sluiten en of de 
partytent heater onwrikbaar hangt. Hij mag niet kunnen 
schuiven, zakken, glijden o.i.d.! 

 

Pas op! Het bovenste decoratiekapje van de partytentheater 
moet minimaal 40 cm. verwijderd blijven van tentzeil, 
overkapping of wat dan ook! 

 
Voor beide mogelijkheden geldt vervolgens:  
 Leid de elektrokabel langs de 

ophangketting en zet hem op 
meerdere plaatsen vast met een 
trekbandje. Het eerste trekbandje 
bevestigt u aan de derde schakel, 
i.v.m. het warm worden van de 
eerste schakels. Let erop dat de 
kabel weliswaar strak langs de 
ketting loopt, maar deze niet 
optrekt zodat de lamp aan de 
elektrokabel hangt! Leid de elektrokabel vervolgens weg van de 
(heetwordende) partytentheater naar een stopcontact.  

 Uw Partytent-heater is nu klaar voor gebruik. 
 
INGEBRUIKNAME 
 
 Steek de stekker in het stopcontact. Controleer vooraf of dit 

stopcontact de waarde afgeeft die vermeld staan op het 
typeplaatje van de Partytentheater: 220-240V / 50Hz. 
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Partytent 1000: 
 Trek éénmaal aan het trekkoord. De lamp zal gaan branden en 

de partytentheater verspreidt nu 1000W warmte. 
 Door nogmaals aan het koordje te trekken schakelt u de 

partytentheater weer uit. Deze standen herhalen zich wanneer u 
aan het koordje blijft trekken. 

Partytent 1500: 
 Trek éénmaal aan het trekkoord. De kleinere, laagste lamp zal 

gaan branden en het corresponderende indicatielampje licht op. 
De partytentheater verspreidt nu 600W warmte. 

 Door nogmaals aan het trekkoord te trekken zal de grotere, 
hoogste lamp (900W) gaan branden. Het corresponderende 
indicatielampje licht op. 

 Door voor de derde keer aan het koordje te trekken schakelt u 
beide lampen in. Beide indicatielampjes branden nu en de heater 
verspreidt 1500W warmte. 

 Door voor de vierde keer aan het koordje te trekken schakelt u de 
partytentheater weer uit. De lampjes doven.  

 Deze vier standen herhalen zich wanneer u aan het koordje blijft 
trekken. 

Voor beide types geldt: 
 De partytentheater is niet voorzien van een thermostaat en zal 

warmte blijven verspreiden zolang hij ingeschakeld staat. Verlies 
een brandende partytentheater nooit uit het oog! 

 Wanneer u de werking wilt beëindigen en de lamp(en) hebt 
gedoofd, neem dan vervolgens de stekker uit het stopcontact. 

 
ONDERHOUD  EN  REINIGING 
 
Schakel voor onderhoud / reiniging het apparaat eerst uit, neem de 
stekker uit het stopcontact en geef het tijd om af te koelen.  
Maak de buitenzijde van de partytentheater schoon met een zachte, 
evt. lichtvochtige doek en zonodig een beetje mild reinigingsmiddel. 
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Gebruik nooit agressieve of schurende middelen en zorg ervoor dat 
er nooit water het apparaat binnendringt!  
Het reinigen van reflectorscherm of carbonlampen is bij normaal 
gebruik niet nodig. Evt. kunt u met een stofzuiger vuil door het 
rooster heen naar buiten proberen te zuigen. Is dat niet voldoende, 
schakel dan uw servicedienst in. Maak het apparaat nooit zelf open! 
 
 

TECHNISCHE  GEGEVENS 
 

Partytentheater 1000 1500 

Verwarmingselementen Carbon Carbon 

Aantal elementen 1 2 

Verwarmingscapaciteit 1000 Watt 600-900-1500 W 

Verbruik max. 1000 Watt 1500 Watt 

Aansluitspanning 220-240V / 50Hz 220-240V / 50Hz 

Beschermingsfactor IP24 IP24 

Bediening Handmatig Handmatig 

Afmetingen 42,5x42,5x22,5 cm. 51x51x33 cm. 

Gewicht 2 kg. 2,5 kg. 

 
VERWIJDERING 
Uw infraroodstraler is geen normaal huishoudelijk afval. 
Breng hem, wanneer u hem t.z.t. afdankt, naar een 
daarvoor door uw gemeente aangewezen inzamelpunt. 
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CE-VERKLARING 
 

Hierbij verklaart  Euromac bv., Genemuiden-NL dat het product  
Partytentheater, merk EUROM, type 1000 c.q. 1500 voldoet aan de 
LVD-richtlijn 2006/95/EC en aan de EMC-richtlijn 2004/108/EG 
en in overeenstemming is met de onderstaande normen: 

EN 60335-2-30:2009 
EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
                                                                                                   +A14:2010 
EN 62233:2008 
EN55014-1: 2006/+A1:2009 
EN55014-2: 1997/+A1: 2001/+A2: 2008 
EN61000-3-2: 2006/+A1: 2009/+A2: 2009 
EN61000-3-3: 2008 
EN62233: 2008 
 

Genemuiden, 25-11-2011        

W.J. Bakker, alg.dir,   
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EN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thank you 
Many thanks for choosing this EUROM party-tent heater: You have 
made a very good choice! We hope that you will be completely 

satisfied with the product. 
In order to get the very best from your party-tent heater, we advise 
you to read these instructions carefully before using for the first time. 

Pay particular attention to the safety warnings. We also recommend 
you keep this booklet somewhere safe so that you can consult it in 
the future. 
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Important! 
Your party-tent heater must be installed fully and fulfil all the relevant 
electricity regulations, requirements and rules. If you are in any 
doubt, have the device installed by a qualified electrician. 
This equipment must be connected to a fully functional, undamaged, 
single-phase, earthed electrical socket which provides 220-
240V/50Hz current. The installation must be equipped with a 30 mA 
earth leakage circuit breaker.  
The plug must always be accessible when the device is connected 
to an electricity supply. 
Read this instruction leaflet carefully and follow the instructions. 
Before connecting the device, always check that: 
 the voltage to which you wish to connect the device corresponds 

the voltage indicated on the specification plate. 
 the socket and plug correspond to one another. 
 the socket is earthed. 
 the device is hanging securely, at the right height and with 

sufficient free space around it (see later in the booklet). 
 the electrical cable is located away from the vicinity of the heater 

so as to avoid it getting too hot. 
 

SAFETY WARNINGS 
 The party-tent heater must only be used in the manner for which 

it has been designed: as a hanging heater for party-tents, 
verandas and similar covered outdoor areas in a private setting. 
Never use it for other purposes such as drying clothing or 
textiles or other materials/products/people or animals. The 
party-tent heater is not intended to be used in commercial 
situations and must not be used at building sites or in 
greenhouses, stables etc. 

 The carbon heating lamps are fragile so handle the party-tent 
heater with care. Avoid bumping the device, letting it fall etc. 
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 This party-tent heater must be installed according to the 

guidelines outlined later in this booklet. 
 The party-tent heater emits a very intense heat. Do not expose 

people (particularly old people or children) to direct heat. This 
also applies to animals. 

 The party-tent heater should never be installed or used in the 
vicinity of flammable objects. This may include curtains, 
furniture, tent canvases etc. It may not be located too close to a 
socket and should not be used in a damp area such as a 
bath/shower room, by a swimming pool etc. 

 Never use the infrared heater in spaces which house explosive 
or flammable items.  

 In order to reduce the risk of electrical shock or fire, the party-
tent heater should never be used with a timer or another device 
that switches the device on or off automatically. Never leave the 
device unsupervised during use. 

 Never cover the party-tent heater! Never hang anything over 
it!  

 Ensure that the electrical cable is laid without any kinks. If the 
cable comes into contact with parts of the heater or falls within 
the range of the radiation, it could melt. This poses a serious fire 
risk! 

 Never lay the electrical cable behind shelves or under clothing 
and ensure that it cannot become trapped or cause a stumbling 
risk. Prevent the cable coming into contact with the hot 
elements of the infrared heater.  

 Try to avoid the use of an extension cable. If this cannot be 
avoided, then choose a lead that is as short as possible with 
power of at least 10A and 1500W (type 1000) or 10A and 
2000W (type 1500). The cable must be completely uncoiled if a 
cable-winding device is used. 
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 Ensure that the party-tent heater never falls into water or any 

other fluid and never submerse it. Never touch the device with 
wet hands. 

 Never stick your fingers, pencils or any other object into the 
party-tent heater grille. The grille gets very hot during use and 
can only be touched when the heater has cooled down fully. 

 Make sure there is close supervision if this device is used when 
there are children, incapacitated persons or pets present. Do 
not allow children to play with the device. This device is not 
suitable to be operated by children or those with physical, 
sensory or mental disabilities or by anyone who does not have 
knowledge about or experience with the device. Ensure that 
every user has ready the instruction booklet. Keep children and 
pets out of the vicinity of the device.  

 Switch the party-tent heater off and remove the plug from the 
socket  - after every use of if you are leaving the location 

  - before moving or cleaning the device 

  - if it breaks down or needs maintenance 
 Do not use the device if it has been subject to a fall, has been 

damaged or is not working properly. Switch the device off 

immediately, remove the plug from the socket and consult your 
supplier or a qualified electrician. Please request original parts if 
the device needs to be repaired. Never dismantle or repair the 

device, cable or plug yourself. The device does not contain any 
parts that you can replace or repair yourself. 

The supplier, importer and manufacturer will not be held liable if you 

take any actions, other than those outlined in this booklet; the 
guarantee will also become null and void in this event. 
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IMPORTANT COMPONENTS 

 
1 – electrical cable 

2 – hanging chain 
3 – hanging eye for heater 
4 – decorative cover 

5 – protective cover 
6 – reflective screen 

7 – carbon lamp(s) 

8 – grille 
9 – control box 
10 – indicator lights 

11 – pull-cord 

 
INSTALLATION 

 
1: extra attachment chain with 2 karabiner hooks 
2: standard attachment chain with a karabiner hook at the end 
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The party-tent heater must be hung so that there is 40 cm of free 
space between the decorative cover and any ceiling, tent canvas 
etc. The hanging chain measures 40 cm.  

Additionally, at least 50 cm of space must be left at the sides, 
between the device and any side walls, tent canvas and other 
objects. There must also be at least 1.80 m between the ground and 

the underside of the control box. The party-tent heater can never be 
hung on a hook in the wall as it could hang at a slant!  
There are two methods of hanging: 

1. On the ceiling 
2. On a frame (e.g. a tent frame) 

 
1. Hanging on the ceiling 
The party-tent heater must be hung on a concrete ceiling. Never 
hang it on a ceiling made of wood, plaster or any other material! The 

attachment materials and fire safety measures are not suitable for 
this type of installation. 
 Seek a location in the ceiling that 

fulfils all of the requirements; 
 Drill a sufficiently deep hole with 

a diameter of 8 mm; 
 Knock the key-bolt with hanging 

eye into the hole; secure it by 
turning clockwise and check that 

the hanging eye is screwed into 
the key-bolt properly or that the bolt and eye is firmly attached. 
Ensure that the attachment kit can bear the weight of at least 10 

kg. 
 Hang the party-tent heater on the hanging eye with the karabiner 

hook so that the party-tent heater is 40 cm from the ceiling.  
 Check that the karabiner hook is correctly closed. 
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2. Hanging on a frame (e.g. a tent frame) 
Make sure that the party-tent heater can hang freely from the 
attachment point you have selected and that it is sufficiently sturdy 

to bear the weight of the heater. Secure it properly so that it cannot 
sag, slide or move in any other way. 
 Seek a location in the frame that fulfils all of the requirements; 
 Use the extra attachment chain with a karabiner hook at each 

end to secure effectively: 
-  Hook the security chain to the ring on the hanging chain that is 

attached to the party-tent heater, using the karabiner hook; 
-  Wind the security chain around the frame once or twice; 
-  Then attach the second karabiner hook also to the ring at the 

hanging chain; this will ensure that the party-tent heater 
remains 40 cm from the frame. 

 Check that the karabiner hook is closed properly and that the 
party-tent heater is securely attached. It should not slide, sag or 
move at all! 

 

Take care! The party-tent heater’s upper decorative cover 

must be positioned at least 40 cm from the tent 
canvas, cover or any other item! 

 
The following applies to both methods:  
 Run the electrical cable along the 

hanging chain and secure at 

multiple points with a tie-wrap. The 
first tie-wrap must be secured to 
the third link as the first few links 

become hot. Make sure that the 
cable is tight along the chain but 
do not hang the device on the 

cable! Run the electrical cable from 
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the (hot) party-tent heater to a socket.  
 Your party-tent heater is now ready for use. 
 
Operating 
 
 Insert the plug into the socket. Check beforehand whether this 

socket meets the requirements indicated on the party-tent 
heater’s specification plate, i.e. 220-240V / 50Hz. 

Partytent 1000: 
 Pull on the pull-cord once. The lamp will come on and the party-

tent heater will emit 1000W of heat. 
 Pulling on the pull-cord again will switch the party-tent heater off. 

These settings will be repeated if you continue to pull the cord. 

Partytent 1500: 
 Pull on the pull-cord once. The smaller, lower lamp will go on and 

the corresponding indicator light will come on. The party-tent 

heater will emit 600W of heat. 
 Pulling on the cord again will switch on the larger, higher lamp 

(900W). The corresponding indicator light will come on. 
 Pulling on the pull-cord for a third time will switch on both lamps. 

Both indicator lights will now come on and the heater will emit 
1500W of heat. 

 Pulling on the pull-cord for a fourth time will switch the party-tent 
heater off. The lights will go out.  

 These four settings will be repeated if you continue to pull the 

cord. 

The following applies to both types: 
 The party-tent heater is not equipped with a thermostat and will 

continue to emit heat for as long as it is switched on. Never leave 
a functioning party-tent heater unsupervised! 

 Remove the plug from the socket once the lights have gone off if 
you wish to turn the device off. 
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MAINTENANCE AND CLEANING 
 
Switch the device off, remove the plug from the socket and leave to 
cool before performing maintenance or cleaning.  

Clean the exterior of the party-tent heater with a soft, damp cloth 
and, if necessary, a little cleaning agent. Never use aggressive or 
abrasive products and ensure that water never penetrates the 

device itself!  
You will not usually need to clean the reflective screen or the carbon 
lamps. If necessary, you could use a vacuum cleaner to suck dirt 
through the grille. If this is inadequate, engage a professional. Never 
open up the device yourself! 
 
 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

Party-tent heater 1000 1500 

Heating elements Carbon Carbon 

Number of elements 1 2 

Heating capacity 1000 Watt 600-900-1500 W  

Consumption max. 1000 Watt 1500 Watt 

Connected power 220-240V / 50Hz 220-240V / 50Hz 

Protection factor IP24 IP24 

Operation Manual Manual 

Dimensions 42.5x42.5x22.5 cm. 51x51x33 cm. 

Weight 2 kg. 2.5 kg. 
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DISPOSAL 
Your infrared heater is not ordinary household waste. When you 

wish to dispose of it, please take the device to a municipal collection 
point for this type of item. 

 
CE STATEMENT 
 

Euromac bv., Genemuiden-NL hereby states that the Party-tent 

heater, brand EUROM, type 1000 or 1500 fulfils LVD directive 
2006/95/EC and EMC directive 2004/108/EC and fulfils the following 
norms: 
 

EN 60335-2-30:2009 
EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
                                                                                                   +A14:2010 
EN 62233:2008 
EN55014-1: 2006/+A1:2009 
EN55014-2: 1997/+A1: 2001/+A2: 2008 
EN61000-3-2: 2006/+A1: 2009/+A2: 2009 
EN61000-3-3: 2008 
EN62233: 2008 
 

Genemuiden, 25-11-2011        

W.J. Bakker, Gen. Dir.   
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